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CUVÂNT  ÎNAINTE                                                   
 
 
 

            Antropologia medicală 

 

Antropologia medicală este o importantă și foarte actuală disciplină, în plină dezvoltare 
teoretică și aplicativă al cărei domeniu  este centrat de ființa umană sănătoasă și bolnavă 
(somatic și psihic) cu vasta sa diversitate biologică și culturală.  

Acest domeniu se află la intersecția antropologiei și medicinei teoretice (cu toate 
sistemele ei) și aplicative culte (științifice și complementare) dar și populare, tradiționale 
multiculturale sacre, magice și empirice.  

Antropologia medicală studiază omul sănătos și bolnav individual luând în considerare 
destinul său genetic, plasticitatea și evoluția sa epigenetice și interrelațiile sale cu mediul 
ambiant ecologic și sociocultural dar și cu mediul spitalicesc și medicul ce-l tratează. 
Studiază și colectivitățile umane de diferite dimensiuni și aparținând diferitelor culturi, 
în situații normale sau de epidemii și pandemii, și în condiții traumatizante (cataclisme 
naturale, războaie, atacuri teroriste etc.). 

Antropologia medicală face cercetări acadenice, fundamentale dar și aplicative oferind 
soluții medicilor, psihologilor, sociologilor și oamenilor politici. 

 
Constantin Bălăceanu-Stolnici 

Academician, Prof. Univ. Dr. 
 

Membru de Onoare al Academiei Române; 
Membru al Academiei de Stiințe Medicale din România 

Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România; 

Preşedinte de Onoare, fondator al Societăţii Academice de 
Antropologie,  

Director onorific al Institutului de Antropologie 
„Francisc I. Rainer” al Academiei Române; 

ș.a.. 
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SIMPOZIONUL „FR.I RAINER” - 2021, BUCUREŞTI  
ANTROPOLOGIE  şi  MEDICINĂ 

 
COMITET  de  ORGANIZARE * 

*ordine alfabetică 
 
Președinte de Onoare: 

 BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin, Prof. Univ. Dr. – Director onorific al 
Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; 
Membru de Onoare al Academiei Române; Membru de Onoare al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România; Preşedinte de Onoare fondator al Societăţii 
Academice de Antropologie; 

Președinți: 
 CURCĂ, Cristian George, Prof. Univ. Dr. MD – Director al Institutului Naţional 

de Medicină Legală „Mina Minovici”; Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila” Bucureşti; 

 ISPAS, T. Alexandru, Prof. Univ. Dr. MD, CS I, - Director al Institutului de 
Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” Bucureşti; Director fondator al Soc. 
Academice de Antropologie;  

 KATSIAOUNAS, Georgios, Dr. – manager interimar - Institutul Național pentru 
Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, București 

Vicepreședinți: 
 COTORACI, Adina-Coralia,  Prof. Univ., Dr., Rector Univ.Vasile Goldiș Arad 
 FORNA, Norina Consuela, Prof. Univ. Dr. MD, - membru Academia de Şiinţe 

Medicale, membru A.O.S.R.; Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi, 
membru în Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, 
Membru fondator al Societăţii Academice de Antropologie, Președinte 
coordonator Filiala Iași – Societatea Academică de Antropologie. 

 GLAVCE, Cristiana, CS I, Dr. – Președinte de onoare fondator al Soc. 
Academice de Antropologie; Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 
Academiei Române; Membru (t) al Academiei de Ştiinţe Medicale; Membru 
titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;  

 LILE, Ramona, Prof. Univ., Dr.; Rector Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 
 SZOMBATFALVI–TÖRÖK Francisc, Dr. ing. – Lector univ. Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu / inspector şef I.T.M. Sibiu; membru fondator al 
Societăţii Academice de Antropologie (preşedinte coordonator filiala S.A.A. 
Sibiu). 
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Coordonator / organizator: 
- KOZMA Andrei, Dr. MMD, MDHC, CS II – Director Ştiinţific Comisia de 

Antropologie – Academia Română,  membru (o) al Academiei de Știinte 
Medicale din România, Preşedinte fondator al Societăţii Academice de 
Antropologie, membru (a) AOSR; șef  Laborator de Cercetare POS - Institutul 
Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, ș.a.; 
 

Membri: 
 AGOP-FORNA Doriana, Șef lucrări, Dr. - Facultatea de Medicină Dentară, 

UMF ”Grigore T.Popa”, Iași 
 BACIU Adina, CS I Dr. - Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 

Academiei Române; Secretar responsabil cu relaţiile internaţionale ale 
Societăţii Academice de Antropologie; 

 BREZAN Florin, Dr. MD - Inst. Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului, 
București; coordonator cercetare INSMC„Alessandrescu – Rusescu”, București 

 CĂLINESCU Bogdan – director medical Inst. Național pentru Sănătatea Mamei 
și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, București; 

 CĂRBUNARU Dan, MD – director caleaeuropeana.ro, jurnalist, PR expert, 
membru al Societăţii Academice de Antropologie; (PR manager), 

 DEKANY, Tiberiu – UAV, membru fondator al Societăţii Academice de 
Antropologie – Filiala Arad 

 IONESCU Alina Gianina, Conf. univ .Dr. - Complexul Naţional Muzeal 
ASTRA Sibiu; membru fondator al Societăţii Academice de Antropologie, 

 LACKNER, Ágnes MD  – Wien, Austria, Medical University Wien - University 
Dental Clinic, Department of Pediatric Dentistry, 

 MITROI Daniel, Phd. MD. - membru al Societăţii Academice de Antropologie, 
(IT manager), 

 OGĂŞANU Mihai - membru al Soc. Academice de Antropologie (Design & 
marketing manager), 

 
Secretariat: 

- APOSTOL, Alexandra – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a 
Copilului „Alessandrescu – Rusescu” 

- DUMITRA, Cipriana – Societatea Academică de Antropologie 
- NANU, Ioana – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului 

„Alessandrescu – Rusescu” 
- POPOVICI, Călin – C.S.III, Inst. Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului 
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SIMPOZIONUL „FR.I RAINER” 2021 , BUCUREȘTI –  
ANTROPOLOGIE  şi  MEDICINĂ 

 
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC * 

*ordine alfabetică 
 
Președinți de Onoare 

o BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin, Prof. Univ. Dr.; M.O. Academia Română şi 
A.O.S.R. 

o VOICU, Victor, Acad. Prof. Univ. Dr.; Președinte Comisia Șt.Medicale - Academia 
Română, m.A.S.M. 

Preşedinți: 
o CURCĂ, C.George, Prof. Univ., Dr., Institutul Național de Medicină Legală Mina 

Minovici, București 
o ISPAS, Alexandru T., Prof. Univ., Dr., Instit.Antropologie Bucureşti 
o SUCIU, Nicolae, Prof.univ. CS I, Dr., Președinte Consiliu Științific, Institutul Național 

pentru Sănătatea Mamei și a Copilului, Bucureşti 
Vicepreşedinți: 

o CHIVU, Luminița, Prof. univ. Dr. - Director General, INCE ”Costin C. Kirițescu” – 
Academia Română 

o COTORACI, Adina-Coralia, , Prof. Univ., Dr., Rector Universitatea de Vest ”Vasile 
Goldiș” Arad 

o FORNA, Norina Consuela, Prof. Univ., Dr., m.ASM, m AOSR ; m.BASS; 
UMF”G.T.Popa”, Iaşi 

o GLAVCE, Cristiana, CS I, Dr., (m.t.) ASM şi AOSR, Bucureşti 
o LILE, Ramona, Prof. Univ., Dr.,; Rector Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 
o SZOMBATFALVI–TÖRÖK Francisc, Dr. ing. – Lector univ. Universitatea „Lucian 

Blaga” Sibiu  
Secretariat Științific:  

o CREȚOIU, Dragos – Dr.MD, CS I – Centrul de excelenţă Materno-Fetală al INSMC, 
București 

o KOZMA, Andrei, Dr., MMD, MDHC, CS II, m.A.S.M., m.AOSR (a.), Laboratorul de 
cercetări în Pediatrie și obstetrică socială INSMC, Bucureşti 

o NANU Michaela, CS I, Dr., INSMC, Bucureşti 
Membri: 

 AGOP-FORNA, Doriana, Şef. lucr., Dr., Iaşi 
 AVRAM Sultana, Conf. Dr., Sibiu 
 BACIU Adina, Dr., CS II, Bucureşti 
 BADIU Corin, Prof. univ. Dr. mASM, Bucureşti 
 BANOVIĆ Branko, PhD, Montenegro 
 BARDAC Ovidiu, Conf. univ. Dr., Sibiu 
 BOGDAN T. Alexandru, Acad. Prof. Univ., Dr., AOSR (m.o.), Bucureşti 
 BREZAN, Florin, PhD, Sef.lucr.UMFCD, INSMC, Bucureşti 
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 BUCUR Alexandru, Prof. Univ., Dr. m.ASM, Bucureşti 
 BUDA Octavian, Prof. Univ., Dr. m.ASM, mAOSR,  Bucureşti 
 CÂMPIAN R. Septimiu, Prof. univ., Dr., Cluj 
 CHIROVICI Eugen Ovidiu, MMD, DHC, PhD, Anglia  
 CIOMÂRTAN, Tatiana, Conf. Dr., Bucureşti 
 CIUREA Al. Vlad, Prof. Univ., Dr. Msc, MDHC, Dr. m.ASM, Bucureşti 
 COSTEA, Octavia, Prof. univ. Dr. Bucureşti 
 CRAIU Mihai, Conf. Dr., Bucureşti 
 DIACONU Camelia, Conf.univ. Habil. Dr. Președinte UMB - România 
 DOBRESCU M. Emilian, Prof. Univ., Dr., m.AOSR, Bucureşti  
 DWORAKOWSKA Zofia, Dr., Polonia 
 DOLDOR Elena, Dr., Anglia 
 FORNA Norina Consuela, Prof. univ., Dr., m.ASM, AOSR, BASS;  Iaşi 
 FREIMANN Paul, Prof. univ., Arad 
 GAVRILĂ-ARDELEAN Mihaela, Prof. univ., Arad 
 GAVRILĂ-ARDELEAN Liviu, Lect.univ. Arad 
 GEANĂ Gheorghiţă, Prof. univ.Dr., Bucureşti 
 GHERGHINA Ioan, Prof. univ.Dr., Bucureşti  
 HANDJIEV Svetoslav, Dr., Bulgaria 
 IANCU Emilia, Dr., CS. I, Ploiești 
 IONESCU Alina Geanina, Conf., Dr, Sibiu 
 IONESCU-TÂRGOVIŞTE Constantin, Acad. Prof. Dr., ASM, Bucureşti 
 ISPAS Sabina, Acad. Prof. Univ., Dr., Academia Română, Bucureşti 
 KELEMEN Mihaela, Dr., Anglia 
 KOZMA Andrei, MDHC, Dr., MMD, CS II, m.A.S.M şi AOSR, Bucureşti 
 MAJURU Adrian, Dr., Bucureşti 
 MOTOC Adrian, Prof. Univ., Dr., Timişoara 
 MUREŞANU Dafin, Prof. Univ., m.ASM , Cluj 
 NANU Michaela, CS I, Dr., Bucureşti 
 NECULA Constantin, Conf. univ., Habil.Dr.Pr., Sibiu 
 PAVLICA Tatjana, Dr.,  Serbia 
 PENDEFUNDA, Liviu, Acad. Prof. Univ. m.ASM, Dr., Iaşi 
 POPESCU Adrian, Dr., Sibiu 
 PRADA Gabriel, Prof. univ., Dr., Bucureşti 
 RAKIĆ, Rada, Novi Sad, Serbia  
 ROŞOIU  Natalia, Prof. Univ, CS I, Dr.; Preşed.Secţia Şt. Biologice AOSR (m.t.), 

Constanţa 
 ROVILLÉ-SAUSSE Françoise, Dr., Franţa 
 STATIVĂ Ecaterina, CS I, Dr., Bucureşti 
 STÎRCEA-CRĂCIUN Matei, CS I, Dr., București 
 STOICESCU, Silvia, Prof.univ., Dr., Bucureşti 
 SURMAN Emma, Dr., Anglia 
 SZOMBATFALVI – TÖRÖK Francisc, L. univ. Dr. Ing., Sibiu 
 TOADER Corneliu –  Prof. univ.Dr., Bucureşti 
 ŢIPLIC Ioan Marian, Prof. Dr., Sibiu 
 VOICU Alexandru, Ass. Prof. Univ., Dr., New York 
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PROGRAMUL SIMPOZIONULUI 

 
“Antropologie și medicină în context pandemic – aspecte biomedicale și socio-culturale  
Participare în sală a maxim 20 persoane și online a tuturor celor înscriși la Simpozion 

 
13 MAI. 2021 - JOI 
 

DESCHIDERE 
0930– 0945 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
Acad. Prof.univ.Dr Constantin Bălăceanu-Stolnici (online) 
Acad. Prof.univ.Dr Constantin Ionescu-Tîrgoviște 
Prof.univ.Dr.Mircea Beuran 

MEMBRI COMISIE:  CS I, Dr. Cristiana Glavce; Prof.univ.Dr. Alexandru T. Ispas; 
SECRETAR :  CS II, Dr. Andrei Kozma 

 
[A] IONESCU-TÎRGOVIȘTE, Constantin 
 CUVÂNT DE DESCHIDERE  - Academia Română – Secția de Științe Medicale 

Constantin IONESCU TÎRGOVIȘTE, Acad.Dr., membru titular al Academiei 
Române; Preşedinte al Asociației Medicale Române 

[B] BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin ( online ) 
CUVÂNT DE DESCHIDERE – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” - 
Academia Română 

Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI, Acad.Dr., membru titular al Academiei 
de Științe Medicale 

[C] BEURAN, Mircea   
CUVÂNT DE DESCHIDERE  - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a 
Copilului „Alessandrescu – Rusescu” 

 Mircea BEURAN  – Prof.univ.,Dr.; Președinte Academia de Științe Medicale 
din România 

[D] KATSIAOUNAS, Georgios  
CUVÂNT DE DESCHIDERE  - Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” - – 
Academia Română 

Georgios KATSIAOUNAS; manager Institutul Național pentru Sănătatea 
Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu” 

[E] CURCA, George Cristian;   
CUVÂNT DE DESCHIDERE  - Institutul Național de Medicină Legală „Mina 
Minovici” 

George Cristian CURCA,  Prof.univ.Dr.; manager IML „Mina Minovici”, 
București 

 [F] GLAVCE Cristiana 
 CUVÂNT DE DESCHIDERE  - Societatea Academică de Antropologie                                   

Cristiana GLAVCE , CS I, Dr. - Director fondator  Societatea Academică de 
Antropologie, membru titular al Academiei de Științe Medicale și al 
Academiei Oamenilor de Știință din România 

 
 
 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 9 of 117 

 

 

MICROCONFERINŢE OMAGIALE 
dedicate personalităţii lui Nicolae Minovici (1868-1941) 

medic, antropolog, om de știință 
 

Nicolae Minovici (Râmnicu Sărat, 1868-1941, București) medic, antropolog,  om de 
știință - a ținut primul curs de antropologie în România (1900). 

A înființat in România în 1906 prima Societate de Salvare din Balcani și primul spital cu 
serviciu permanent de urgență din România (1934), (al doilea din Europa după cel din Moscova).  

A fost Secretarul Societății Internaționale de Antropologie, organizând al XVII-lea 
Congres Internațional de Antropologie (București 1937). 

În anul 1904 Nicolae Minovici a publicat lucrarea „Studiu asupra spânzurării”. Începând 
cu anul 1936 a condus ca Președinte Colegiul Medical de Ilfov, iar peste doi ani, Colegiul 
Medicilor din România. 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Minovici 
 
 

1. MICROCONFERINŢE OMAGIALE  
 

Invitat Dr. Adrian MAJURU – Muzeul Municipiului București 
 

0950– 1010  (online) 
[07] BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin; Bucureşti, IAFR - Academia Română;  
balaceanusc@yahoo.com 

UNELE AMINTIRI DESPRE NICOLAE MINOVICI ANTROPOLOG, MEDIC, 
OM DE CULTURĂ ȘI FILANTROP / SOME MEMORIES ABOUT NICOLAE 
MINOVICI ANTHROPOLOGIST, DOCTOR, MAN OF CULTURE AND 
PHILANTHROPIST  

Constantin Bălăceanu-Stolnici  
1010– 1030 

[44] IONESCU-TÎRGOVIȘTE, Constantin; Academia Română – secția de științe medicale; 
cit.paulescu@gmail.com 

CENTENARUL INSULINEI – O SUTĂ DE ANI DE LA DESCOPERIRE / THE 
CENTENARY OF INSULIN – ONE HUNDRED YEARS SINCE THE DISCOVERY 

Constantin Ionescu-Tîrgoviște 
1030– 1050  
[32] FORNA, Norina; Iași, U.M.F.”Grigore T.Popa”, ASM ;  profforna@gmail.com ;  
* claudiutopoliceanu@yahoo.com  

PROVOCĂRI ŞI TENDINŢE ÎN STOMATOLOGIA CONTEMPORANĂ ÎN 
PANDEMIE ŞI ÎN ERA POST-COVID19 / CHALLENGES AND TRENDS IN 
CONTEMPORARY DENTISTRY IN THE PANDEMIC AND IN THE POST-COVID-19 
ERA 

Norina Forna, Claudiu Topoliceanu*, Andrei Kozma, Doriana Agop-Forna  
 1050– 1110 ( online ) 
[23a] CURCA, George Cristian;  Bucureşti, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” , IML;  cgcurca@yahoo.com 

PERSONALITATEA AMPLĂ A PROFESORULUI N. MINOVICI: UN REPER 
ȘTIINTIFIC, CULTURAL ȘI SOCIAL ÎN DIMENSIUNEA SA PUBLICĂ / THE 
WIDE PERSONALITY OF PROFESSOR N. MINOVICI: A SCIENTIFIC, CULTURAL 
AND SOCIAL REFERENCE IN ITS PUBLIC DIMENSION 

George Cristian Curca 
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1110– 1130  

[74] POPESCU-SPINENI, Dana; București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 
Academiei Române; Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” ; 
dana.spineni@gmail.com 

EUGENE  PITTARD-NICOLAE MINOVICI: CORESPONDENȚA LEGATĂ DE 
CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ANTROPOLOGIE ȘI ARHEOLOGIE 
PREISTORICĂ DIN ANUL 1937 / EUGENE PITTARD-NICOLAE MINOVICI: 
CORRESPONDENCE RELATED TO THE 1937 INTERNATIONAL CONGRESS ON 
ANTHROPOLOGY AND PREHISTORIC ARCHEOLOGY 

Dana Popescu-Spineni, Octavian Buda, Cristiana Glavce 

1130– 1150 

[38]  GEANĂ, Gheorghiță, Bucureşti, IAFR Academia Română;  
gheorghita_geana2003@yahoo.com 

SUBIECT REZERVAT – personalitatea lui Nicolae Minovici  / RESERVED 
SUBJECT – the personality of Nicolae Minovici 

Gheorghiță Geană  
1150– 1205   

DISCUȚII, COMPLETĂRI ȘI INTERVENȚII 
  

 
 

ANTROPOLOGIE ȘI MEDICINĂ 
2. MICROCONFERINȚE – PANDEMIA SARSCOV 
 

PREȘEDINȚI COMISIE:  Prof.univ.Dr. Ioan Gherghina, Prof.univ.Dr.Norina Forna 
MEMBRI COMISIE:  

Prof.univ.Dr Corin Badiu; Prof.univ.Dr, Liviu Pendefunda (online) 
SECRETAR :  CS II, Dr. Andrei Kozma 
 

1210– 12 30 

 [27] DOBRESCU, Ruxandra; Bucureşti, UMFCD,   *badicrin@yahoo.co.uk  
EFECTUL PANDEMIEI SARS-COV2 ASUPRA ADRESABILITĂȚII 
PACIENȚILOR CU PATOLOGIE TIROIDIANĂ BENIGNĂ SAU MALIGNĂ  / 
THE EFFECT OF THE SARSCOV2 PANDEMIC ON THE ADDRESSABILITY OF 
PATIENTS WITH BENIGN OR MALIGNANT THYROID DISORDER 

Ruxandra Dobrescu, Iulia Chiriac, Ana Maria Stancu, Corin Badiu*  
1230– 1250 

[39] GHERGHINA, Ioan; București, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”; prof_ighe@yahoo.com 
RELUAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ȘCOLI ESTE SUB SEMNUL 
CERTITUDINII SECURITĂȚII MEDICALE? / RESUMPTION OF EDUCATION 
IN SCHOOL, IS IT MEDICALY SAFE? 

Ioan Gherghina 
1250– 1310  

[32] FORNA, Norina; Iași, U.M.F.”Grigore T.Popa”, ASM ;  profforna@gmail.com ; * 
claudiutopoliceanu@yahoo.com  

PROVOCĂRI ŞI TENDINŢE ÎN STOMATOLOGIA CONTEMPORANĂ ÎN 
PANDEMIE ŞI ÎN ERA POST-COVID19 / CHALLENGES AND TRENDS IN 
CONTEMPORARY DENTISTRY IN THE PANDEMIC AND IN THE POST-COVID-19 
ERA 

Norina Forna, Claudiu Topoliceanu*, Andrei Kozma, Doriana Agop-Forna  
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1310– 1330 

[17] CIOBANU, Argentina; București, INML „Mina Minovici”; argent_vera@yahoo.com  
UN STUDIU COMPARATIV AL FENOMENULUI SINUCIDERII ÎN ROMÂNIA 
LA ÎNCEPUTURILE SECOLULUI XX ȘI XXI / A COMPARATIVE STUDY OF 
SUICIDES IN ROMÂNIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY AND THE 
21ST CENTURY 

Argentina Ciobanu, Ruxandra Ioana Turlea, George Cristian Curca 
1330– 1350   

[15]. BUDA, Octavian; Bucureşti, UMFCD; octbuda@gmail.com 
MENTORII EUROPENI AI LUI NICOLAE MINOVICI / EUROPEAN MENTORS 
OF NICOLAE MINOVICI 

Octavian Buda 
 

 
1350 – 1410  -   PAUZA DE CAFEA - Lansarea volumului: „Antropologie şi Tradiții”   

 
Moment cultural artistic : Expoziție de pictură Alina-Geanina Ionescu 

„STRUCTURI K2” 
 
 
1410 -  1600 

ANTROPOLOGIE ȘI MEDICINĂ 
aspecte biomedicale si socio-culturale 

3. MICROCONFERINȚE ȘI SESIUNE DE COMUNICĂRI -  
 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
Prof.univ.Dr. Dumitru Matei; Prof.univ.Dr. Ioan Gherghina, 

MEMBRI COMISIE:  
CS I, Dr. Matei Stîrcea-Craciun; Conf.univ., Dr Alina-Geanina Ionescu 

SECRETAR :  Nicolae LEASEVICI  
 

1410– 1430   

 [40] GHERGHINA, Ioan; București, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”; prof_ighe@yahoo.com 
*andreeatopor@yahoo.com  

CENTENARUL INSTITUTULUI NAȚIONAL CANTACUZINO / CENTENARY 
OF CANTACUZINO NATIONAL INSTITUTE 

Ioan Gherghina, Andreea Teodora Constantin* 
1430– 1450  
[56] MATEI, Dumitru; București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Institutul 
Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” 
drmateidumitru@yahoo.com 

OBEZITATEA, DIABETUL ZAHARAT ȘI INFECȚIA CU SARS-COV2 - UN 
TRIUNGHI ÎN PANDEMIE – PUNCTUL DE VEDERE AL MEDICULUI DE 
FAMILIE / OBESITY, DIABETES MELLITUS AND SARS-COV2 INFECTION - A 
PANDEMIC TRIANGLE -  THE POINT OF VIEW OF THE GENERAL 
PRACTITIONER 

Dumitru Matei, Andrei Kozma,   Mihaela Adela Iancu 
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1450– 1510   

[45] IONESCU Geanina; Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” , C.N.M. ASTRA; 
alinageaninaionescu@yahoo.com 

RESTAURAREA ICOANEI PE LEMN MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL DIN 
COLECȚIA MUZEULUI ASTRA / RESTAURATION OF THE ICOAN ON WOOD 
VIRGIN MARY AND CHILD FROM THE COLLECTION OF THE ASTRA MUSEUM 

Alina-Geanina Ionescu 
1510– 1530   

 [84] STÎRCEA-CRĂCIUN, Matei; București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 
Academiei Române; stirceac@ymail.com 

„SPRING IS THE MOST EXCITING DOCTOR OF THE EARTH”/ „SPRING IS 
THE MOST EXCITING DOCTOR OF THE EARTH” 

Matei Stîrcea-Crăciun 
1530– 1545   (online) 
[01.] AGOP-FORNA, Doriana; Iaşi, UMF “Grigore T.Popa”; dr.doriana.forna@gmail.com  

MANAGEMENTUL CHIRURGICAL MINIM  INVAZIV ÎN PATOLOGIA 
ORALĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI SARS COV 2 / MINIMAL INVASIVE 
SURGICAL MANAGEMENT ORAL PATHOLOGY DURING COVID-19 PANDEMICS 

Doriana Agop-Forna, Claudiu Topoliceanu, Andrei Kozma 
1545– 1600   (onlin ) 
[43]  IANCU, Mihaela Adela; București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”; 
adelaiancu@yahoo.com 

MONITORIZAREA PACIENȚILOR CU SIMPTOMATOLOGIE POST-COVID-
19/ ASSESSMENT OF PATIENTS WITH POST-COVID-19 SYMPTOMS 

Mihaela Adela Iancu, Andrei Kozma, Dumitru Matei 
 
 

1545 – 1600  -   PAUZA DE CAFEA (online) 
 

 
1600-1830 
4. SESIUNE DE COMUNICĂRI  
 

PREȘEDINȚI COMISIE:  Prof.univ.Dr Dumitru Matei, Prof.univ.Dr. George Cristian 
Curca (online) 

MODERATOR: Acad.prof.univ.Dr. Nicolae Constantinescu; 
Dr.Szombatfalvi-Torok Francisc  
SECRETAR :  CS II, Dr. Adina Baciu 

 
1600– 1615  (online) 

 [46] ISAILA, Oana Maria; București, UMF „Carol Davila”, INML „Mina Minovici”; 
oana_maria.isaila@yahoo.com ; cgcurca@yahoo.com 

ASPECTE ANTROPOLOGICE ALE VIOLENȚEI DOMESTICE / 
ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF DOMESTIC VIOLENCE 

Oana Maria Isaila, George Cristian Curca* 
1615– 1630  (online)  
[09] BANU, Ionuț Alexandru; Muzeul „Dr.Nicolae Minovici” ; ionut3@hotmail.com  

NICOLAE MINOVICI – O LUPTĂ ÎMPOTRIVA IMORALITĂȚII / NICOLAE 
MINOVICI - A FIGHT AGAINST IMMORALITY  

Ionuț Alexandru Banu 
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1630– 1645  (online) 
[96]ZAMFIR, Silvia-Valentina; Muzeul Municipiului București;silvia.valentina93@yahoo.com; 
silviazamfir@muzeulBucureștiului.ro 

TATUAJUL- STUDIU ANTROPOLOGIC, ESTETIC ȘI MEDICO-LEGAL / THE 
TATTOO - ANTHROPOLOGICAL, AESTHETIC AND FORENSIC STUDY 

Silvia-Valentina Zamfir 
1645– 1700 (online) 

[53] MANOLACHE, Mădălina-Ioana; București, Muzeul de Artă Populară „Dr. N. Minovici”; 
manolachemadalinaa@gmail.com 

O ATITUDINE MODERNĂ: NICOLAE MINOVICI CONTRA PRACTICĂRII 
OCULTISMULUI / A MODERN ATTITUDE: NICOLAE MINOVICI AGAINST 
OCCULT PRACTICE 

Mădălina-Ioana Manolache 
1700– 1715  (online) 
[23.] CURCA, George Cristian;  Bucureşti, UMFCD, IML;  cgcurca@yahoo.com 

O COMPARAȚIE ÎNTRE UNELE ASPECTE ANTROPOLOGICE LA 100 DE 
ANI ÎNTRE PANDEMIA GRIPEI SPANIOLE DIN 1918 ȘI PANDEMIA 
CORONAVIRUS DIN 2019 / COMPARING ANTHROPOLOGICAL ASPECTS AT 100 
YEARS TIME BETWEEN SPANISH FLU PANDEMIC IN 1918 AND CORONAVIRUS 
PANDEMIC IN 2019  

George Cristian Curca, Mariana Rosu, Ruxandra Ioana Turlea, Larisa 
Udristioiu, Argentina Ciobanu  

1715– 1730  (online) 
[97]. ZĂRNESCU, Narcis; Academia Română;    mithra.zurban@gmail.com ; 
narciss.zarnescu@gmail.com 

DESPRE NEUROANTROPOLOGIE CA EVALUARE ÎN CONTEXT 
CULTURAL  A CREIERULUI. IPOTEZE, PROIECTE, DIRECȚII / 
NEUROANTHROPOLOGY AS A COMPLEX STUDY OF THE ENCULTURED BRAIN. 
HYPOTHESIS, PROJECTS, TRENDS  

Narcis Zarnescu 
1730– 1745  (online) 
[68]. PENDEFUNDA, Liviu; București, Academia de Științe Medicale din România; 
pendefunda@gmail.com 

CHAO AB ORDO / CHAO AB ORDO 
Liviu Pendefunda 
 

 
 

1800 – 1830 - MASA ROTUNDĂ și ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR DE JOI 
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14 MAI. 2021 - VINERI 
 
Sala de Consiliu a Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” –  
Casa Academiei - Aripa de Est , etaj 3. - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 

 
0830 - 0900  - PRIMIREA PARTICIPANȚILOR 
 
0900 - 1100      5.A. MICROCONFERINȚE și  SESIUNE DE COMUNICĂRI  

 
PREȘEDINȚI COMISIE:   

Prof.univ.Dr. Alexandru T. Ispas, CS I, Dr.Cristiana Glavce 
MEMBRI : Conf.univ.Dr.Ovidiu Dorin Bardac, CS I,Dr.Eleonora Luca 
SECRETARI:  Dr.Nicolae Leasevici 

 0900– 0920   
 [50] LUCA, Eleonora; București, Inst. de Antropologie „Fr.I. Rainer”; eleonluca@yahoo.com 

DIFERENŢE DE GEN ÎN VARIABILITATEA CU VÂRSTA A UNOR 
DIMENSIUNI ŞI PROPORŢII CORPORALE/ GENDER DIFFERENCES FOR AGE 
RELATED VARIABILITY OF SOME BODILY DIMENSIONS AND PROPORTIONS 

Eleonora Luca, Mircea Şt. Ciuhuţa, Monica Petrescu, Cristina Stan, Suzana 
Turcu, Lăcrămioara Petre, Nicolae Leasevici 

0920– 0940   
[35] GÂRLEA, Cristina; Bucureşti, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate;  
cgarlea@yahoo.com 

DIGITALIZAREA  ÎN  CRIZE COMPLEXE/ DIGITALIZATION IN COMPLEX 
CRISES 

Cristina Gârlea 
0940– 1000   
[41] GLĂVEANU, Simona Maria; București, Fac. de Psihologie – Univ. Ecologică din Bucureşti, 
Instit. de Psihologie “Constantin Rădulescu -Motru” al Academiei Române; 
simona.glaveanu@gmail.com 

PERSONALITATEA, STIMA DE SINE ŞI  STRATEGIILE DE COPING - 
FACTORI MEDIATORI AI STRESULUI PERCEPUT ÎN PERIOADA 
PANDEMIEI DE COVID-19/ PERSONALITY, SELF-ESTEEM AND COPING 
STRATEGIES AS MEDIATING FACTORS OF THE PERCEIVED STRESS IN THE 
CURRENT PANDEMIC CONTEXT 

Simona Maria Glăveanu 
 1000– 1020  (online) 
 [57] MATIUȚI, Marcel; Timișoara, Asociația Transilvanian Rare Breeds; 
matiutimarcel@yahoo.com 

SIGURANȚA ALIMENTARĂ A UNEI REGIUNI PRIN PROTEJAREA 
RESURSELOR ZOOGENETICE/ FOOD SAFETY THROUGH PROTECTION OF 
ZOOGENETICAL RESOURCES IN A CERTAIN REGION 

Marcel Matiuți, Carmen-Luminița Matiuți, Cristina Garlea 
1020– 1040   
[90] TATOMIRESCU, Liviu Florian; București, Institutul de Antropologie Medicală „Francisc 
Rainer”; liviufloriant@yahoo.com  

ÎNGRIJITORII DE DEMENȚĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 / 
DEMENTIA CAREGIVERS DURING PANDEMIC COVID-19 

Liviu Florian Tatomirescu 
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1040– 1100  (online) 
 [26]. DIACONU, Camelia, Bucureşti, UMFCD, drcameliadiaconu@gmail.com 

VITAMINA D ȘI ROLURILE SALE ÎN IMUNITATE / VITAMIN D AND ITS 
ROLE IN IMMUNITY 

Camelia Diaconu 
 

 
Sala de Consiliu a Institutului Național de Studii Economice „Costin 
C.Kiritescu” 
Casa Academiei - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 
 

830 - 0900  - PPRIMIREA PARTICIPANȚILOR 
 
0900 - 1100         5.B. MICROCONFERINȚE și SESIUNE DE COMUNICARI  
 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
Prof.univ.Dr.Gheorghiţă Geană,  Prof.univ.Dr.Luminița Chivu 

MEMBRI : CSI,Dr.Cristina Gîrlea, Dr.Tiberiu Dekany 
SECRETAR:  Dr.Marcel Theodor Paraschivescu, membru ASAS 

 
0900– 0915 (online) 
 [62]. MUNTEANU, Alina Mihaela Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei 
Române ;  edimemune.amber@yahoo.ro   

UN MODEL PRACTIC DE EDUCARE A AUTOCONTROLULUI ÎN 
PERIOADA DE PANDEMIE 2020-2021 / A PRACTICAL APPROACH IN 
EDUCATING THE SELF-CONTROL DURING THE PANDEMIC 2020-2021 

Munteanu Alina Mihaela, Constantin Balaceanu-Stolnici, Glavce Cristiana, 
Ciprian Fartusnic 

0915– 0930  (online) 
 [66].PARASCHIVESCU, Marcel; București, Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti"; paraschivescu_marcel@yahoo.com 

CONȘTIINȚA UMANĂ ȘI CONȘTIENȚA CONTRA STĂRILOR DE 
PANDEMIE/ CONSCIENCE AND CONSCIOUSNESS AGAINST PANDEMIC STATES 

Marcel Paraschivescu, Dumitru Georgescu, Marcel Theodor Paraschivescu 
0930– 0945  (online) 
 [65]. NECULA, Constantin; Sibiu, Univ. „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie „Andrei 
Șaguna” ; parintele_necula@yahoo.com  

PROVOCĂRILE SPIRITUALE ALE PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA - 
ASPECTE ALE PASTORAȚIEI ORTODOXE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 
DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA / SPIRITUAL CHALLENGES BROUGHT BY 
CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIC - ASPECTS OF THE ORTHODOX 
PASTORAL CARE IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC 

Constantin Necula 
0945– 1000  (online) 
[06]. BACIU, Adina; Bucureşti, IAFR – Academia Română;  adinabbaciu@yahoo.com 

ASPECTE MEDICALE ȘI SOCIALE PRIVIND INFECȚIA CU NOUL 
CORONAVIRUS ȘI TRATAMENTUL AMBULATORIU / MEDICAL AND 
SOCIAL ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION AND OUTPATIENT 
TREATMENT 

Adina Baciu 
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1000– 1030   
 [64]. NEAGU, Alexandra; Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române ; 
 alexandra_elena.neagu@yahoo.com 

HRANA – ACEST INSUFICIENT OBIECT AL DORINŢEI. PARADOXURILE 
PORNOGRAFIEI ALIMENTARE/ FOOD – THIS SCARCE OBJECT OF DESIRE. 
THE PARADOXES OF FOOD PORN 

Alexandra Neagu, Nicoleta Milici  
1030– 1045  (online) 
 [61.] MILICI, Nicoleta; București, Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei 
Române ; nicoletamilici@yahoo.fr 

PREVALENȚA CRITERIILOR DE DIAGNOSTIC ALE SINDROMULUI 
METABOLIC. ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎN FUNCȚIE DE DEFINIȚIE ȘI 
IMC/ PREVALENCE OF DIAGNOSTIC CRITERIA FOR METABOLIC SYNDROME. 
COMPARATIVE ANALYSIS ACCORDING TO DEFINITION AND BMI 

Nicoleta Milici,  Alexandra Neagu 

1045– 1100  (online) 
 [10]. BARDAC, Ovidiu; Sibiu , ULBS; obardac@gmail.com 

CHIRURGIA GENERALĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI SARS-CoV-2 / GENERAL 
SURGERY DURING THE SARS-CoV-2 PANDEMIC 

Ovidiu Dorin Bardac*, Ionela Maniu 

 
 

1100 – 1115  -   PAUZA DE CAFEA (online) 
 
 
1115 – 1315   

Sala de Consiliu a Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” –  
Casa Academiei - Aripa de Est , etaj 3. - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 
 
6.A. SESIUNE DE COMUNICĂRI 
 
PREȘEDINȚI COMISIE:  Prof.univ.Dr. Ioan Gherghina,  Prof.univ.Dr. 
Gabriel-Ioan Prada 
MEMBRI : CS I, Dr.Adina Baciu, Conf.univ.Dr.  Ana Maria Alexandra 
Stănescu  
SECRETAR:  Dr.Nicolae Leasevici 

 
1115– 1135  (online) 
 [08] BANOVIC, Branko; Gorica, Montenegro; brankobanovic9@gmail.com  

THE PRACTICE OF WEARING FACE MASKS IN MONTENEGRO: AN 
INSIGHT INTO CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF COVID-19 PREVENTION 
MEASURES AND PRACTICES 

Branko Banovic 
1135– 1155  (online) 
 [78] RAKIĆ, Rada; Serbia, Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of 
Biology and Ecology; rada.rakic @dbe.uns.ac.rs  

PREVALENCE OF ABDOMINAL OBESITY IN GENERAL OBESITY 
CATEGORIES AMONG ADOLESCENT FEMALES IN THE CITY OF NOVI 
SAD (the Republic of Serbia) 

Rada Rakić, Tatjana Pavlica, Biljana Jaramaz 
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1155– 1215  (online) 
 [91] THOMAS, Jérôme; France, Université Paul-Valéry Montpellier 3; jerome.thomas@univ-
montp3.fr  

PANDEMICS AND SOCIAL DISTANCING. CHANGES IN THE CIVILIZING 
PROCESS ? 

Jérôme Thomas 
1215– 1235  (online) 
 [85] STOEV, Racho; Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with 
Museum of BAS; rastesto@abv.bg  

CHANGES IN LIFE EXPECTANCY IN BULGARIA IN A PANDEMIC YEAR 
(2020) 

Racho  STOEV 
1235– 1255  (online) 
[95] VLADIMIROV, Ivo; Bulgaria, Sofia, Institute of Experimental Morphology, Pathology and 
Anthropology with Museum of BAS; rastesto@abv.bg  

PHYSICAL DEVELOPMENT OF SOFIA UNIVERSITY STUDENTS – 
PRELIMINARY RESULTS 

Ivo Vladimirov, Racho Stoev* 
1255– 1315  (online) 
[94] VERENICH, Sergei V.; Belarusian State Pedagogical University “ Maxim Tank”; 
sergeiverenich8@gmail.com  

TRACE ELEMENT ANALYSIS OF HAIR IN MEDICAL AND 
ANTHROPOLOGICAL APPLICATIONS 

Sergei V. Verenich 
 

 
Sala de Consiliu a Institutului Național de Studii Economice „Costin 
C.Kirițescu” 
Casa Academiei - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 
 

1115 – 1315        6.B. SESIUNE DE COMUNICĂRI 
 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
Prof.univ.Dr.Gabriel-Ioan Prada, Prof.univ.Dr.Octavian Buda 

MEMBRI : CS.I. Dr.Adina Baciu, Dr.Anna Marie Herghelegiu 
SECRETAR:  dr.Mircea Ciuhuta 
 

[1115– 1130  (online) 
[69]. PETRE, Lăcrămioara; București, IAFR, Academia Română; lacramioara.petre@yahoo.com 

INTEGRAREA SOCIALĂ A CELOR CU SINDROM ASPERGER/ SOCIAL 
INTEGRATION IN ASPERGER SYNDROME 

Lăcrămioara Petre 
1130– 1145  (online) 
 [02]. ALBU, Adriana; Iaşi, UMF “Grigore T.Popa”;   dralbuadriana@gmail.com ; * 
drdimaflorin@gmail.com 

EVALUAREA OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE UNUI LOT DE ELEVI 
DIN TREI JUDEȚE ALE MOLDOVEI - MEDIUL RURAL / EVALUATION OF 
EATING HABITS FOR A GROUP OF STUDENTS FROM THREE COUNTIES IN THE 
MOLDOVA REGION OF ROMÂNIA – RURAL ENVIRONMENT 

Adriana Albu, Luminița Costache, Mihai Albu, Florin Dima* 
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1145– 1200  (online) 
 [33]. FORNA Norina; Iași, U.M.F.”Grigore T.Popa”; profforna@gmail.com  ;  
*dr.doriana.forna@gmail.com 

APLICAȚII LASER: TEHNICI ȘI TEHNOLOGII./ LASER APPLICATIONS: 
TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES 

Norina Forna, Doriana Agop-Forna*, Claudiu Topoliceanu 
1200– 1215  (online) 
[76]. PRADA, Gabriel-Ioan; București, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", 
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" ; giprada@gmail.com ; 
*cata_deni87@yahoo.com 

IMPACTUL COVID-19 ASUPRA VÂRSTNICILOR CU TULBURĂRI 
NEUROCOGNITIVE/ IMPACT OF COVID-19 ON OLDER PEOPLE WITH 
NEUROCOGNITIVE DISORDERS 

Gabriel-Ioan Prada, Cătălina Raluca Nuță*, Raluca Mihaela Nacu, Ovidiu-Lucian 
Băjenaru, Anna Marie Herghelegiu, Andrei Kozma 

1215– 1300  (online) 
 [83]. STAN, Cristina; București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei 
Române; cristinabest2004@yahoo.com 

PREDAREA ONLINE: UN NOU FACTOR DE ABANDON ȘCOLAR/ ONLINE 
TEACHING: A NEW EARLY SCHOOL LEAVING FACTOR 

Cristina Stan, Monica Petrescu, Suzana Turcu, Eleonora Luca, Lăcrămioara 
Petre 

1300– 1315  (online) 
 [70]. PETRESCU, Monica; Inst. de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române;  
monicapetrescu20032002@yahoo.ca 

EFECTELE NEGATIVE ALE PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA 
PACIENȚILOR CU CANCER DE SÂN/ NEGATIVE EFFECTS OF THE COVID-19 
PANDEMIC AMONGST PATIENTS WITH BREAST CANCER 

Monica Petrescu 
1315– 1330  (online) 
[03] ALEXANDRU, Monica Luminița; Univ.Buc. ; monica.alexandru@unibuc.ro  

SITUAȚIA SOCIO-MEDICALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN 
CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 / SOCIO-MEDICAL SITUATION OF THE 
ELDERLY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Monica Luminița Alexandru 
 

1315 – 1330  -   PAUZA DE CAFEA (online) 
 
 
1330 – 1515 

Sala de Consiliu al Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” –  
Casa Academiei - Aripa de Est , etaj 3. - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 
 
7. A. SESIUNE DE COMUNICARI  
 
PREȘEDINȚI COMISIE:  Conf.univ.Habil.Dr.Camelia Diaconu, 
Prof.univ.Dr.Nicolae N.Suciu 
MEMBRI : SL.Dr.Ioana Sonia Ardeleanu, CSI,Dr.Dragos Cretoiu 
SECRETAR: CSII, Dr.Andrei Kozma, MMD,MDHC 
 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 19 of 117 

 

 

1330– 1345 (online) 
 [22] CREȚOIU, Dragoș; București, INSMC “Alessandrescu-Rusescu”; drcretoiu@gmail.com  
*biamidan@yahoo.com  

BOLI HEMATOLOGICE ÎN PERIOADA PERICONCEPȚIONALĂ / 
HEMATOLOGICAL DISORDERS IN THE PERICONCEPTIONAL PERIOD 

Dragoș Crețoiu, Nicolae Suciu, Oana Daniela Toader, Ioan Dumitru Suciu, 
Bianca Danciu*, Lucian Gheorghe Pop, Valentin Nicolae Varlas 

1345– 1400  (online) 
 [86] SUCIU, Nicolae N.; Bucureşti, INSMC, UMFCD;  nsuciu54@yahoo.com ; * 
tiberiuaugustin.georgescu@gmail.com  

COMPLEMENTARITATEA BENEFICĂ ÎNTRE CITOLOGIA CLASICĂ ȘI 
HPV ÎN SCREENING-UL DE CANCER DE COL / BENEFICIAL 
COMPLEMENTARITY BETWEEN CLASSIC CYTOLOGY AND HPV TESTING IN 
CERVICAL CANCER SCREENING 

Nicolae Suciu, Dragoș Crețoiu, Adriana Irina Ciuvică, Ioan Dumitru Suciu, 
Tiberiu-A. Georgescu*, Romeo Micu 

1400– 1415  (online) 
[55] MATEESCU, Andreea; București, INSMC “Alessandrescu-Rusescu”  

*ardeleanu.ioana@gmail.com  
AGENEZIA DE CORP CALOS  –  PREZENTARE DE CAZ/ AGENESIS OF 
CORPUS CALLOSUM- CASE REPORT 

Andreea Mateescu, Lucica Ghita, Andrei Kozma, Ioana Sonia Ardeleanu* 
1415– 1430  (online) 
 [67] PAUL, Alexandru; Arad, alexandrupaul36@yahoo.com 

IVERMECTINA – PROPRIETĂȚI ANTIGRIPALE SARS-COV 2 / COVID 19 / 
IVERMECTIN - ANTI-INFLUENZA PROPERTIES SARS-COV 2 / COVID 19 

Alexandru Paul 
1430– 1445  (online) 
 [51] LUCA, Gabriela-Mariana; Timișoara, UMF „Victor Babeș” luca.gabriela@umft.ro 

CRONICĂ PANDEMICĂ. JURNALUL UNOR RITURI DE TRECERE/ 
PANDEMIC CHRONICLE. THE JOURNAL OF SOME RITUALS OF PASSAGE 

Gabriela-Mariana Luca 

1445– 1500  (online) 
 [36] GAȘPAREL, Cornelia Margareta; Iași; gasparelc@yahoo.com 

ETICA DIALOGULUI VERDE ȘI PROIECTELE ACADEMIILOR EUROPENE/ 
THE ETHICS OF GREEN DIALOGUE AND PROJECTS OF THE EUROPEAN 
ACADEMIES 

Cornelia Margareta Gașparel 
[1500– 1515  (online) 
72] POP, Lucian ; București, Inst. Național pt. Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-
Rusescu” ; popluciangh@icloud.com 

Cf DNA DINCOLO DE TRISOMII/ Cf DNA BEYOND TRISOMIES 
Lucian Pop, Dragos Cretoiu, Nicolae Suciu, Oana Daniela Toader, Carmen Elena 
Condrat 
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1330 – 1500 
Sala de Consiliu al Institutului National de Studii Economice „Costin 
C.Kiritescu” 
Casa Academiei - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 
 
7. B.. SESIUNE DE COMUNICARI 
 
PREȘEDINȚI COMISIE:  Prof.univ.Dr. Ioan Gherghina,  Prof.univ.Dr. 
Gabriel-Ioan Prada 
MEMBRi : CS I, Dr.Adina Baciu, Conf.univ.Dr.Ovidiu Bardac 
SECRETAR:  As.univ.Norin Forna 
 

 1330– 1345 (online) 
 [93]. VASILEV, Kaloyan ; Bulgaria, Sofia, Institute of Experimental Morphology, Pathology and 
Anthropology with Museum ; vasilev.kaloian@abv.bg  

ANTHROPOLOGICAL STUDY OF FOUR CHINDREN BURIED AT THE LATE 
ANTIQUITY FROM GRADISHTE AREA NEAR THE TOWN OF VRATSA  

Kaloyan Vasilev 
1345– 1400  (online) 
60]. MEZEN, Nina; Belarus, Minsk, Belarusian State Medical University; ninmezen@yandex.by  

RESULTS OF COMPLETE BLOOD COUNT IN STUDENTS FROM 
DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD 

Nina Mezen, Inesa Sakhno, Elena Chaplinskaya, Nina Semenenia, Yuliya 
Korbut 

1400– 1415  (online) 
 [82]. SKRYHAN, Halina; Belarus, Minsk, Belarusian State Pedagogical University named after 
Maxim Tank; galanca@mail.ru 

FEATURES OF COMMUNICATION OF TEENAGERS USING ELECTRONIC 
MEANS OF COMMUNICATION IN MODERN CONDITIONS 

Halina Skryhan 
1415– 1430  (online) 
 [71]. POLINA, Natalya; Belarus, Minsk, The Institute of History of the National Academy of 
Sciences of Belarus; natpolina@mail.ru 

FEATURES OF COLOR PERCEPTION AT BELARUSIAN SCHOOL 
STUDENTS 

Natalya Polina  
1430– 1445  (online) 
 [79]. RUSSEVA, Victoria; Bulgaria, Sofia, Institute of Morphology, Pathology and Anthropology 
with Museum, Bulgarian Academy of Sciences; victoria_russeva@yahoo.com 

CULTURAL MANIPULATIONS ON BONES OF LIVING OR DEATH 
INDIVIDUALS IN KOZAREVA MOGILA 

Victoria Russeva, Petya Gheorgieva, Vesselin Danov 
1445– 1500  (online) 
 [80]. RUSSEVA, Victoria; Bulgaria, Sofia, Bulgarian Academy,  Institute of Morphology, 
Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences; 
victoria_russeva@yahoo.com 

CLUES FOR INFECTION DISSEMINATION AFTER BONE LESIONS FROM 
THE SKELETAL SERIES FROM PALEOKASTRO SITE, 11-12TH C AD 
ANCHIALOS (PRELIMINARY RESULTS) 

Victoria Russeva, Lyuba Manoilova 
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1515 – 1530  -   PAUZA DE CAFEA  (online) 
 

 
1530 - 1700   

Sala de Consiliu a Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” –  
Casa Academiei - Aripa de Est , etaj 3. - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 

 
8.A. SESIUNE DE COMUNICĂRI  

 
PREȘEDINȚI COMISIE:   

Prof.univ.Dr.Ramona Lile, CS I,Dr.Marin Constantin 
MEMBRI : Conf.univ.Dr.  Ana Maria Alexandra Stănescu;; Dr.Petre Adrian 
Popescu 
SECRETAR:  Dr.Nicolae Leasevici 

 
1530– 1540  (online) 
[24]. CURTEAN, Maria; Sibiu, Școala Finlandeză ERI; Mariacurtean11@gmail.com  

ÎN PRIMA BANCĂ, DIN PROPRIA SUFRAGERIE/ AT THE FIRST SCHOOL 
DESK IN YOUR OWN LIVING ROOM  

Maria Curtean, 
 1540– 1550 (online) 
 [20]. CONSTANTIN, Viorela; constantin.viorena@yahoo.com ; * cbacalearos@yahoo.com 

OMUL ÎN VREMEA PANDEMIEI: DE LA CRIZĂ LA REZILIENȚĂ / HUMANS 
DURING PANDEMIC: FROM CRISIS TO RESILIENCE 

Viorela Constantin, Maria-Corina Bacalearos*, Andrei Kozma 
1550– 1600  

 [92]. VĂRĂŞTEANU, Raluca-Cristina; Bucureşti, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu” Colectivul 
de Cercetare în Sănătate Mintală; varastenii@yahoo.com ; * botandana@yahoo.com 

STRESUL PARENTAL ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 / 
PARENTAL STRESS IN THE COVID-19 PANDEMIC  

Raluca-Cristina Vărăşteanu, Daniela Cezarina Stănescu Boţan*,  Andrei  
Kozma 

1600– 1610 (online) 

[49]. LEASEVICI, Nicolae; București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 
Academiei Române    

SFÂNTA TRADIŢIE - ÎN TEOLOGIA MORALĂ A RELIGIEI CREŞTIN-
ORTODOXE/   THE HOLY TRADITION IN CHRISTIAN ORTHODOX MORAL 
THEOLOGY 

 Nicolae Leasevici                                                                   
1610– 1620  (online) 

[73]. POPESCU, Adrian Petre; Sibiu, popescusibiu@yahoo.com 
ÎNTRE TRANSCDENTAL, CREDINȚĂ, TEOLOGIE  ȘI EZOTERISM/ 
BETWEEN TRANSCDENTAL, BELIEF, THEOLOGY & ESOTERISM 

Adrian Petre Popescu 
1620– 1630 (online) 

[30]. FEDOR, Cătălin-George; Iaşi, Academia Română CC Antropologie;  cgfedor@yahoo.com 
DESPRE PROCESUL EDUCATIV ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI / ABOUT THE 
EDUCATIONAL PROCESS IN CONTEXT OF PANDEMIC 

Cătălin-George Fedor 
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1630– 1645  (online) 

[25]. DAVID, Gabriela; Bucureşti, IAFR – Academia Română;  medic.alergolog@yahoo.ro  
MEDIUL CA FACTOR ETIOLOGIC ÎN TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST  
/ THE ENVIRONMENT AS AN ETIOLOGIC FACTOR IN AUTISM SPECTRUM 
DISORDER 

Gabriela David, Lăcrămioara Petre, Cristina Stan, Monica Petrescu, Suzana 
Turcu, Eleonora Luca, Nicolae Leasevici 

1645– 1700  (online) 

[11]. BLIDAR, Vasile ; Arad, Univ. „Aurel Vlaicu”; Vasile_blidar@yahoo.ca  
PANDEMIA, O ȘANSĂ PENTRU VIITORUL STUDENȚILOR / PANDEMIC, A 
CHANCE FOR THE FUTURE OF STUDENTS 

Vasile Blidar 
 
 
1530 - 1700   

Sala de Consiliu a Institutului Național de Studii Economice „Costin 
C.Kirițescu” 
Casa Academiei - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 

 
8.B. SESIUNE DE COMUNICĂRI  

 
PREȘEDINȚI COMISIE:   

CS II,Dr.Andrei Kozma, Prof.univ.Dr.Radu Septimiu Cîmpian 
MEMBRI : Dr.Alina Gabriela Duțu, CS III,drd.Călin Popovici 
SECRETAR: Valentina Donici 

 
1530– 1540   (online) 
 [29]. DUȚU, Alina Gabriela; Cluj-Napoca, UMF „Iuliu Hațieganu”;  
alinagabriela.dutu@yahoo.com 

EVALUAREA CHITOTRIOZIDAZEI CA MARKER AL EVOLUȚIEI 
DIABETULUI ZAHARAT DE TIP 1 / EVALUATION OF CHITOTRIOSIDASE AS A 
BIOMARKER OF EVOLUTION IN TYPE 1 DIABETES MELLITUS 

Alina Gabriela Duțu, Ancuța Cutaș, Cristina Drugan, Tudor Drugan  
1540– 1550  (online) 
[52]. LUCACIU, Patricia Ondine; Cluj-Napoca, UMF „Iuliu Hațieganu”; ondineluc@yahoo.com 
roxana.bordea@yahoo.com * dinu_christian@yahoo.com * 

IMPACTUL PANDEMIEI COVID -19 ASUPRA ÎNGRIJIRILOR 
STOMATOLOGICE / THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON DENTAL 
CARE 

Patricia Ondine Lucaciu, Roxana Bordea*, Codruța Mirica, Nausica 
Petrescu, Ovidiu Aghiorghiesei, Cristian Mihail Dinu*, Marius Negucioiu 

1550– 1600  (online) 

[12]. BORDEA, Ioana Roxana; Cluj-Napoca, UMF IH;  roxana.bordea@ymail.com ; * 
ondineluc@yahoo.com  

TELESTOMATOLOGIE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 / 
TELEDENTISTRY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Bordea Ioana Roxana, Lucaciu Ondine*, Manole Marius, Boșca Bianca, 
Băbțan Anida, Aluaș Maria, Sîrbu Adina, Petrescu Nausica, Mirică Codruța, 
Meșter Alexandru, Aghiorghiesei Ovidiu, Ilea Aranka 
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1600– 1610 (online) 

 [14]. BOȘCA, Adina Bianca; Cluj-Napoca, UMF IH;  biancabosca@yahoo.com;  
* anidamaria.babtan@gmail.com 

MANIFESTĂRILE ORALE ALE COVID-19 – ASPECTE CLINICE, 
MECANISME PATOGENETICE ȘI ABORDĂRI TERAPEUTICE / ORAL 
MANIFESTATIONS OF COVID-19 – CLINICAL ASPECTS, PATHOGENIC 
MECHANISMS AND THERAPEUTIC APPROACHES 

Adina Bianca Boșca, Anida Maria Băbțan*, Ioana Roxana Bordea, Carmen 
Mihaela Mihu, Pârvu Alina Elena, Maria Crișan, Alina Simona Șovrea, 
Carmen Melincovici, Carmen Melincovici, Mariana Mărginean, Sergiu 
Șușman, Anne Marie Constantin, Mihaela Jianu, Andrei Coneac, Ioana 
Moldovan, Roxana-Adelina Ștefan, Rada Suflețel, Nausica Bianca Petrescu, 
Claudia Nicoleta Feurdean, Anca Ionel, Willi Andrei Uriciuc, Aranka Ilea 

1610– 1620  (online) 

 [04]. BĂBȚAN, Anida-Maria; Cluj-Napoca, UMF IH ; Anidamaria.babtan@gmail.com ;  
*biancabosca@yahoo.com 

INFLUENȚA PANDEMIEI ASUPRA RELAȚIILOR INTERUMANE / 
PANDEMY'S INFLUENCE ON HUMAN INTERCONNECTION 

Anida-Maria Băbțan, Anca Ionel, Claudia Feurdean, Radu Septimiu Câmpian, 
Nausica Bianca Petrescu, Ioana Roxana Bordea, Codruța Mirică, Bianca 
Adina Boșca*, Aranka Ilea 

1620– 1630 (online) 

 [48]. LAZĂR, Adela Cristina; Cluj-Napoca, UMF „Iuliu Hațieganu”; lazar_adela@yahoo.ro 
MALPRAXISUL ÎN STOMATOLOGIE/ DENTAL MALPRAXIS 

Adela Cristina Lazăr, Liana Todor, Dan Buhatel, Gabriela Ciavoi 
1630– 1645  (online) 

 [88]. TĂNĂSESCU, Irina; București, Universitatea Ecologică; irina.anca.tanasescu@gmail.com  
PANDEMIA COVID-19 SURSĂ DE PROBLEME ȘI BENEFICII / THE 
PANDEMIC COVID-19 A SOURCE OF PROBLEMS AND BENEFITS 

Irina Tănăsescu 
 
 
1700  -  1800                             MASA ROTUNDĂ 

Moderator : Andrei Kozma 
 
                                             ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR DE VINERI  
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15 MAI 2021 SÂMBĂTĂ 
Sala de Consiliu a Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” –  
Casa Academiei - Aripa de Est , etaj 3. - Calea 13 septembrie nr.13, 
sector 5 
 
SESIUNI ÎN PLEN 

 
08,30 - 09,00 –  PRIMIREA PARTICIPANȚILOR 
 
0900 - 1100 

                        9. MICROCONFERINȚE ȘI SESIUNE DE COMUNICĂRI 
 

PREȘEDINTE COMISIE: Prof.univ.Dr. Coralia Cotoraci  
MEMBRI : Conf.univ.Dr.Paul Freiman, SL.Liviu Gavrilă-Ardelean , 
SECRETAR: Alexandra Apostol 
 

0900 - 0915 (online) 

 [77] PRECUP, Cris; Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”; precupcris@yahoo.com 
TULBURĂRI DE DISPOZIȚIE ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID 19/ MOOD 
DISORDERS DURING THE COVID19 PANDEMIC  

Cris Precup,  Maria Cristina Precup, Denis Butari, Ligia Piroș 
0915 – 0930 (online) 
[54] MARIȘ, Mariana; Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș”; sorela2002@gmail.com 

ÎNTRE FIZIC ȘI PSIHIC – ADAPTAREA LA NOUA PANDEMIE/ BETWEEN 
PHYSICAL AND MENTAL - ADAPTATION TO THE NEW PANDEMIC 

Mariana Mariș, Piroș Ligia, Almășan Robert  
0930 – 0945 (online) 

 [31] FORNA, Norin; Iași, U.M.F.”Grigore T.Popa”;  norin.forna@gmail.com ;  
RECUPERAREA POSTCHIRURGICALĂ A FRACTURILOR PLATOURILOR  
TIBIALE/ POSTSURGICAL RECOVERY IN TIBIAL PLATEAU FRACTURES 

Norin Forna,  Paul Sârbu*  
0945 – 1000 (online) 

 [[58] MELINCOVICI, Carmen Stanca; Cluj-Napoca, UMF „Iuliu Hațieganu”; 
cmelincovici@yahoo.com ; *biancabosca@yahoo.com 

MANIFESTĂRI GASTROINTESTINALE ÎN INFECȚIA CU SARS-COV-2 - 
ASPECTE CLINICE ȘI POSIBILE MECANISME PATOGENETICE/ 
GASTROINTESTINAL MANIFESTATIONS OF SARS-COV-2-INFECTION - CLINICAL 
IMPLICATIONS AND POTENTIAL PATHOGENETIC MECHANISMS 

Carmen Stanca Melincovici, Carmen Mihaela Mihu, Maria Crișan, Adina 
Bianca Boșca, Mariana Mărginean, Alina Simona Șovrea, Sergiu Șușman, 
Anne Marie Constantin, Mihaela Jianu, Ioana Moldovan, Andrei Coneac, 
Rada Suflețel, Roxana-Adelina Ștefan, Aranka Ilea, Carina Mihu 

1000 - 1015 (online) 

 [34] FURĂU Marius, Arad, UVVG; marius.furau@yahoo.com 
PACIENTUL ONCOLOGIC ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 / THE 
ONCOLOGICAL PATIENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC  

Marius Furău 
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1015 – 1030 (online) 
 [42] GRELUS, Alin; Arad, Univ. de Vest „Vasile Goldiș”, Fac. de Medicină, Spit. Clinic Jud.de 
Urgenţă Arad; alin_gvg@yahoo.com 

CORELAȚIA DINTRE FACTORII ANATOMICI ȘI HISTOLOGICI LA 
PACIENȚII NOU DIAGNOSTICAȚI CU CANCER RENAL DIN JUDEȚUL 
ARAD/ CORRELATION BEGTWEEN ANTOMICAL AND HISTOLOGICAL FACTORS 
IN NEWLY DIAGNOSED KIDNEY CANCER PATIENTS IN ARAD COUNTY 

Alin Grelus, Alexandru Nesiu, Ioan Ioiart 
1030 – 1045(online) 
[59] MEȘTER, Alexandru; Cluj-Napoca, UMF „Iuliu Hațieganu”; alexandrumester@yahoo.com 

SĂNĂTATEA ORALĂ A PACIENȚILOR ONCOLOGICI ÎN CONTEXT 
PANDEMIC/ ORAL HEALTH OF ONCOLOGICAL PATIENTS IN PANDEMIC 
CONTEXT 

Alexandru Meșter, Ondine Lucaciu, Andra Piciu, Simion Bran, Roxana 
Bordea, Ovidiu Aghiorghiesei, Codruța Mirica, Adina Sirbu, Nausica 
Petrescu, Maria Aluaș, Călin Cainap, Simona Cainap, Florin Onișor 

 
 

1045 – 1100 

- PAUZA DE CAFEA – 
 

1100 - 1300 
                     10. SESIUNE DE COMUNICĂRI  
 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
Prof.univ.Dr.Mihaela Gavrilă-Ardelean, Conf.Dr.Casiana Stănescu 

MEMBRI : SL.Dr.Doriana Agop-Forna, Dr.Simona Carniciu, SL.Dr.Adela Iancu 
SECRETAR: Ioana Nanu 

 
1100 - 1115(online) 
05] BACALEAROS, Maria Corina; Bucureşti, INSMC; cbacalearos@yahoo.com ; * 
constantin.viorena@yahoo.com 

RELAȚIA DINTRE IUBIRE ȘI INTELIGENȚĂ – PROVOCĂRI ALE 
PANDEMIEI ASUPRA EVOLUȚIEI FUNCȚIONĂRII PSIHICULUI UMAN  / 
THE RELATIONSHIP BETWEEN LOVE AND INTELLIGENCE – CHALLENGES OF 
THE PANDEMIC ON THE EVOLUTION OF HUMAN PSYCHE FUNCTIONING 

Maria Corina Bacalearos, Eftihița Crăciun, Viorela Constantin*, Andrei 
Kozma  

1115 - 1130(online) 
 [21] COPĂCEANU, Mihai; Alba Iulia, Univ. „1 Decembrie 1918”; 
Mihai.copaceanu8@gmail.com 

EFECTELE PANDEMIEI ASUPRA TINERILOR / THE EFFECTS OF THE 
PANDEMIC ON YOUNG PEOPLE 

Mihai Copăceanu 
 1130 - 1145(online) 
 [81] SÂRBU, Paul; Iași, U.M.F.”Grigore T.Popa”; *norin.forna@gmail.com 

STRATEGII TERAPEUTICE ÎN FRACTURILE PLATOURILOR TIBIALE/ 
THERAPEUTIC STRATEGIES IN TIBIAL PLATEAU FRACTURES 

Paul Sârbu, Norin Forna* 
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1145 - 1200(online) 
 [37] GAVRILĂ-ARDELEAN, Mihaela; Arad, Univ. „Aurel Vlaicu”; miha.gavrila@yahoo.com 

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ 
A PERSOANELOR CU BOLI PSIHICE PE PERIOADA PANDEMIEI DE 
COVID 19/ THE ROLE OF THE SOCIAL WORKER IN THE SOCIO-PROFESSIONAL 
INTEGRATION OF PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC   

Mihaela Gavrilă-Ardelean 
1200 – 1215(online) 
 [89] TASE, Adrian; Pitești, Universitatea din Pitești/Spitalul Județean de Urgență Argeș; 
agtase@yahoo.com 

RECONFIGURAREA TRANSPANDEMICĂ A PREVALENȚEI BOLILOR 
CARDIOVASCULARE / THE TRANSPANDAEMIC RECONFIGURATION OF 
CARDIOVASCULAR DISEASE PREVALENCE 

Adrian Tase, Costin Ștefan 
1215 - 1230(online) 
[28] DONEA, Lorenza;  Iași, Spit. Clinic pt. Copii „Sfânta Maria”; lorenza.donea@yahoo.com  

MANAGEMENTUL TERAPEUTIC ÎN INFECȚIA HEPATICĂ CRONICĂ 
VIRALĂ B LA PACIENTUL PEDIATRIC / THERAPEUTIC MANAGEMENT IN 
CHRONIC VIRAL HEPATIC INFECTION B IN THE PEDIATRIC PATIENT. 

Lorenza Donea, Anca Trifan, Irina Gârleanu 
1230 - 1245 (online) 
[19]CONSTANTIN, Anne-Marie; Cluj-Napoca, UMF ”Iuliu Hațieganu”; 
annemarie_chindris@yahoo.com; *biancabosca@yahoo.com  

REZILIENȚA STUDENȚILOR STRĂINI LA MEDICINĂ ÎN TIMPUL 
PANDEMIEI COVID-19 / FOREIGN MEDICAL STUDENTS RESILIENCE DURING 
COVID-19 PANDEMIC 

Constantin Anne-Marie, Boșca Adina Bianca*, Maria Crișan, Alina Simona 
Șovrea, Carmen Melincovici, Mariana Mărginean, Sergiu Șușman, Mihaela 
Jianu, Andrei Coneac, Ioana Moldovan, Roxana-Adelina Ștefan, Rada 
Suflețel, Bogdan Alexandru Cătălin, Cecilia Bacali, Duncea Ioana, Sinziana 
Gheorghe-Cetean, Căinap Călin, Căinap Simona, Carmen Mihaela Mihu 

 
 

1245 – 1300      - PAUZA DE CAFEA – 
 

 
1300 – 1500                      11. SESIUNE DE COMUNICĂRI 
 

PREȘEDINȚI COMISIE:  CS I,Dr.Michaela Nanu, CS I,Dr.Ecaterina Stativă 
MEMBRI : As.univ.Dr.Dona Andreea Iordan Dumitru , CS III,Drd.Călin Popovici 
SECRETAR: CS III.Psih.Maria-Corina Bacalearos  

 
1300 – 1315 (online) 
 [63] NANU, Michaela; București,  INSMC “Alessandrescu-Rusescu”, uatmp@insmc.ro 

INEGALITĂȚI ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN PROGRAMELE NAȚIONALE DE 
SĂNĂTATE MAMĂ ȘI COPIL/ INEQUALITIES IN HEALTH CARE IN NATIONAL 
MOTHER AND CHILD HEALTH PROGRAMS 

Michaela Nanu, Florentina Moldovanu, Ioana Nanu, Valentina Donici*, Alexandra 
Apostol, Călin Popovici, A. Kozma 
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1315 – 1330 (online) 
 [16] CHICOȘ, Bogdan Horia; București; b_chicoş@yahoo.com    

PRINCIPII FARMACO-TERAPEUTICE ÎN SECOLUL LUMINILOR / 
PHARMACO-THERAPEUTIC PRINCIPLES IN THE ENLIGHTENED CENTURY 

Bogdan Horia Chicoș 
1330 – 1345 (online) 
 [75] POPOVICI, Călin; București, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 
“Alessandrescu-Rusescu”, Agenţia Spaţială Română; conceptcalin@gmail.com  

DEZVOLTAREA ȘI UTILIZAREA TELEMEDICINEI ÎN ROMÂNIA ÎN 
PERIOADA PANDEMIEI / DEVELOPMENT AND USE OF TELEMEDICINE IN 
ROMÂNIA DURING THE PANDEMIC  

Călin Popovici, Doriana Agop Forna, Andrei Kozma 
1345 – 1400 (online) 
 [13] BOROSANU, Adriana; IAFR – Academia Română;  adriana_borosanu@yahoo.com   

EFECTE ALE MEDIULUI SOCIO-DEMOGRAFIC ASUPRA VARIABILITĂȚII 
ARHITECTURII DE SOMN, LA ADOLESCENȚI / EFFETS DE 
L'ENVIRONNEMENT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE SUR LA VARIABILITÉ DE 
L'ARCHITECTURE DU SOMMEIL CHEZ LES ADOLESCENTS 

Adriana Borosanu*, Susana Cristiana Glavce 
1400 – 1415 (online) 
 [87]TĂNĂSESCU, Andrei; Academia Română, Inst. Filosofie şi Psihologie „C-tin Rădulescu-
Motru” ; and.tanasescu@gmail.com  

LINII NARATIVE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI PROVOCATE DE VIRUSUL 
SARS-COV-2 / SARS-COV-2 PANDEMIC RELATED NARRATIVES 

Andrei, Tănăsescu 
1415 – 1430 (online) 
 [47] KOZMA, Andrei; București, INSMC “Alessandrescu-Rusescu”;  dr.ka.mailbox@gmail.com    
*ioana.nanu@insmc.ro 

BARIERE ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN CERCETARE ÎN PANDEMIE/ BARRIERS 
AND OPPORTUNITIES IN RESEARCH DURING PANDEMIC  

Andrei Kozma, Michaela Nanu*, Ecaterina Stativă, Ioana Nanu, Florentina 
Moldovanu, Călin Popovici, Vlad Mureșan 
 

 
1500  -  1600     

MASA ROTUNDĂ – DISCUȚII, CONCLUZII 
ȘI ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI (online) 

Moderatori :  
CS I,Dr.Cristiana Susana Glavce, Prof.univ.Dr.Alexandru T.Ispas, 
Prof.univ.Dr.Norina Forna, Prof.univ.Dr.Coralia Cotoraci, 
Prof.univ.Dr.Cristian G.Curca, CS II,Dr. Andrei Kozma 

 
 
1600  -  1700    

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ  
SOCIETATEA ACADEMICĂ DE ANTROPOLOGIE 
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SIMPOZIONUL „FR.I RAINER” - 2021, BUCUREŞTI  

ANTROPOLOGIE  şi  MEDICINĂ 
 
 

REZUMATE 
COMUNICĂRI  ÎNSCRISE LA SIMPOZIONUL 

„ZILELE Fr. I. Rainer”, Mai 2021, București 
(ordine alfabetică a primului autor) 

 
 

ABSTRACTS 

OF COMMUNICATIONS REGARDED SYMPOSIUM 
“Fr. I. Rainer Days”, May 2021, Bucharest 

(alphabetical order of first author) 
 
 

[01] AGOP-FORNA Doriana; Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 
MANAGEMENTUL CHIRURGICAL MINIM INVAZIV ÎN PATOLOGIA ORALĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI 
SARS COV 2 

Doriana AGOP-FORNA1*, Claudiu TOPOLICEANU1, Andrei KOZMA2 

1U.M.F.”Grigore T.Popa” Iași 
2Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” 
București 
*autor corespondent: Șef lucr.dr. Doriana Agop-Forna, dr.doriana.forna@gmail.com  

 
Pandemia a impus introducerea unor protocoale noi de tratament şi reorganizarea circuitelor în 

cabinetele stomatologice pentru a proteja pacienţii de infecția cu Covid 19. Această nouă abordare implică 
restructurarea fluxului de pacienţi şi noi proceduri terapeutice.  

În perioada stării de urgenţă autoritățile de reglementare dentară au oferit ghiduri de îndrumări 
incluzând instrucțiuni și recomandări pentru perioada epidemiei de pandemie care au pus accent pe limitarea 
contactului cu pacientul la urgențe stomatologice și pe implementarea unor măsuri stricte de siguranță. 
Aceasta a condus atât la creşterea patologiei cavităţii bucale care necesită tratament prin proceduri de 
chirurgie orală cât şi la o deschidere mai mare a practicienilor către introducerea în practică a noi tehnici şi 
tehnologii. În acest context, se observă o tendinţă de creştere a utilizării tehnicilor digitale utilizate pentru 
planificarea procedurilor chirurgicale în etapa proprotetică şi proimplantară, amprentarea optică în terapia 
implanto-protetică, respectiv tehnologii laser care permit abordarea minim invazivă a procedurilor de chirurgie 
orală la nivelul ţesuturilor moi şi osoase.  

Aceste abordări terapeutice inovative prezintă numeroase beneficii atât din punct de vedere al 
eficienţei, ergonomiei şi comfortului pacienţilor cât şi din punct de vedere al prevenirii răspândirii infecţiei 
Covid-19. 

Cuvinte cheie: Covid-19, prevenţie, tehnici digitale, laseri, 
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MINIMAL INVASIVE SURGICAL MANAGEMENT ORAL PATHOLOGY DURING COVID-19 PANDEMICS 
 

The pandemic required the introduction of new treatment protocols and the reorganization of 
circuits in dental offices to protect patients from Covid 19 infection. This new approach involves the 
restructuring of patient flow and new therapeutic procedures.  

During the state of emergency, the dental regulators provided guidance guides including 
instructions and recommendations for pandemic period focusing on limiting the contact with patients in dental 
emergencies and implementing strict safety measures. This has led both to an increase in the pathology of 
the oral cavity that requires treatment through oral surgery procedures and a greater openness of 
practitioners to the introduction of new techniques and technologies. In this context, there is an increasing 
trend in the use of the digital techniques for planning surgical procedures in the prosthetic and proimplant 
stage, optical impression in implant-prosthetic therapy, and laser technologies that allow minimally invasive 
approach to oral surgery procedures in soft tissues and bone.  

These innovative therapeutic approaches have numerous benefits in terms of efficiency, 
ergonomics and patients’ comfort as well as in the prevention of the spread of Covid-9 infection. 

Keywords:  Covid-19, prevention, laser, minim invasive 
 
 
[02] ALBU, Adriana; Iaşi, UMF “Grigore T.Popa”;   dralbuadriana@gmail.com 
EVALUAREA OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE UNUI LOT DE ELEVI DIN TREI JUDETE ALE 
MOLDOVEI - MEDIUL RURAL  

Adriana ALBU1, Luminița COSTACHE2, Mihai ALBU3, Florin DIMA2* 

1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”Iaşi -  ”Grigore T. Popa” 
University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 
2 Direcția de Sănătate Publică Vaslui -Vaslui Public Health Department 
3 Centrul Medical şi Social Băceşti, Vaslui- Medical and Social Centre Bacesti, Vaslui 
*autor corespondent: Florin DIMA: drdimaflorin@gmail.com  

 
Alimentația este un factor extern ce contribuie major la menținerea sănătății populației. Este 

importantă aprecierea alimentației în mediul rural acolo unde se produc alimentele, care reprezintă totuși 
singura sursă de venit a familiei. Material și metodă: studiul a fost realizat pe un lot de 171 elevi din clasele a 
VII a si a VIII a din 4 colectivități rurale aparținând a 3 județe din zona Moldovei. A fost aplicat un chestionar 
de frecvență a consumului de alimente. S-a insistat asupra aportului săptămânal de produse lactate, carne 
de pui și porc, legume proaspete și gătite, fructe. Prelucrarea rezultatelor s-a facut cu ajutorul testului 
Pearson. 

Rezultate și discuții: aportul dominant de produse lactate este de 1 dată pe săptămână (39.76%) 
cu diferențe semnificative statistic (p˂0,01). Carnea de pui apare în meniuri mai ales de 2-3 ori pe 
săptămână (44.44%) cu diferențe semnificative statistic (p˂0,05) pe colectivitate, iar cea de porc de 1 dată 
(43.85%) cu diferențe tot semnificative statistic (p˂0,001). Legumele proaspete sunt consumate mai ales de 
1 data (39.18%) sau de 2-3 ori (29,82%), iar cele gătite de 1 data (32.74%) sau de 2-3 ori (28.07%) pe 
săptămână, cu diferențe semnificative statistic pe colectivitate. Fructele sunt consumate zilnic de 29.82% 
adolescenți, deși este vorba de persoane din mediul rural, cu diferențe semnificative pe colectivitate 
(p˂0,0001). 

Concluzii: rezultatele obtinute evidențiază existența unor  obiceeiuri alimentare deficitare chiar 
dacă este vorba de elevi din mediul rural unde aparent nu sunt probleme. 

Cuvinte cheie:  mediul rural, carne, legume, fructe 
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EVALUATION OF EATING HABITS FOR A GROUP OF STUDENTS FROM THREE COUNTIES IN THE 
MOLDOVA REGION OF ROMANIA – RURAL ENVIRONMENT 
 

Introduction: Nutrition is an external factor that has a major contribution to maintaining the health 
of the population. It is important to assess the diet in rural areas where food is produced. This represents the 
only source of income for the family in most cases. Material and method: the study was carried out on a 
group of 171 pupils from the 7th and 8th grades from four rural communities belonging to three counties in 
Romania’s Moldova region. A food frequency questionnaire was applied. We insisted on the weekly intake of 
dairy products, chicken and pork, fresh and cooked vegetables and fruits.  

The results were processed using Pearson’s chi-squared test. Results and discussions: the 
dominant intake of dairy products is 1 time per week (39.76%) with statistically significant differences 
(p˂0.01). Chicken appears in menus especially 2-3 times per week (44.44%) with statistically significant 
differences among communities (p˂0.05), and pork once per week (43.85%) with statistically significant 
differences (p˂0.001). Fresh vegetables are consumed mostly once per week (39.18%) or 2-3 times per 
week (29.82%), and cooked vegetables are consumed once (32.74%) or 2-3 times per week (28.07%), with 
statistically significant differences among communities. Fruits are consumed daily only by 29.82% of 
adolescents, with significant differences among communities (p˂0.0001).  

Conclusions: the results we obtained highlight the existence of poor eating habits, in spite of these 
young people living in rural areas where there are apparently no problems. 

Keywords: rural environment, diet, meat, vegetables, fruits 
 
 
[03] ALEXANDRU, Monica Luminița; Univ. Buc.;  monica.alexandru@unibuc.ro  
SITUAȚIA SOCIO-MEDICALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19  

Monica Luminița Alexandru1* 
1 Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială / University 
of Bucharest, Department of Social Work, Faculty of Sociology and Social Work 
*corespondență: Conf. Univ. Dr. Monica Luminița Alexandru, 
monica.alexandru@unibuc.ro 

 
După o perioadă de izolare/ carantinare, vârstnicii se confruntă cu probleme de anxietate, 

insomnii, stress, singurătate, și în special cu sentimentul de abandon. Așa-numita “distanțare socială” este 
extrem de periculoasă pentru cei vârstnici, bolnavi și singuri, care trăiesc într-o societate deja distanțată 
social de ei și de problemele lor.  Studiul își propune să analizeze situația socio-medicală a persoanelor 
vârstnice în contextul pandemiei Covid-19 si să identifice solutii de îmbunatațire a calitatii vieții acestora.  

Metoda de cercetare aleasă a fost ancheta sociologică, iar tehnica folosită a fost aceea a 
interviului semistructurat realizat online, pe platforma Google Meet, cu specialiști din domeniu. Au fost 
intervievați 10 specialiști care lucrează cu persoanele vârstnice, fie specialiști din cadrul unor centre de 
asistență a persoanelor vârstnice publice sau private, fie specialiști care oferă servicii de suport la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice.    

Rezultate: Specialiștii intervievați consideră că vulnerabilitățile deja existente ale vârstnicilor au 
condus la exacerbarea riscurilor preexistente: acces limitat la servicii sociale și de sănătate, inegalități în 
ceea ce privește accesul la bunurile necesare existenței zilnice, diminuarea contactelor sociale, sărăcie. 
Tipurile de servicii sociale cele mai afectate sunt centrele de zi, serviciile de îngrijire la domiciliu, serviciile de 
reabilitare pentru persoane cu dizabilități, serviciile de identificare a beneficiarilor, centrele de consiliere, 
serviciile rezidențiale. 

Concluzii: În vederea îmbunătățirii accesului la servicii de sănătate specializate soluțiile 
identificate ar fi: implementarea unui program de permanență pentru centrele medicale; dezvoltarea 
serviciilor medicale online; o alocare mai eficientă a resurselor medicale în cadrul spitalelor deja existente, 
destinate tratării cazurilor non-COVID, precum și înființarea unora noi, de tipul spitalelor de campanie; 
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asigurarea bunei funcționări a serviciilor de urgență, menite să ofere răspuns rapid la diversele solicitări; 
continuarea furnizării serviciilor de recuperare și reabilitare, cu respectarea tuturor normelor de precauție 
date de situația actuală, pentru toate categoriile de pacienți care necesită astfel de servicii.  

Cuvinte cheie:  persoane vârstnice, pandemia Covid-19 
 
SOCIO-MEDICAL SITUATION OF THE ELDERLY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

After a period of isolation / quarantine, the elderly are facing anxiety, insomnia, stress, loneliness, 
and especially the feeling of abandonment. The so-called "social distancing" is extremely dangerous for the 
elderly, sick and lonely, living in a society already social distance from them and their problems.  

The research method chosen was the sociological survey, and the technique used was that of the 
semi-structured interview conducted online, on the Google Meet platform, with professionals in the field. 
There were interviewed 10 specialists who work with the elderly, either specialists from public or private 
elderly care centers, or specialists who provide home support services for the elderly. 

Results: Experts interviewed believe that already existing vulnerabilities of the elderly have led to 
the exacerbation of pre-existing risks: limited access to social and health services, inequalities in access to 
goods necessary for daily living, diminished social contacts, poverty. Types of social services most affected 
are day care centers, home care services, rehabilitation services for people with disabilities, beneficiary 
identification services, counseling centers, residential services. 

Conclusions: In order to improve the access to specialized health services, the identified solutions 
would be: implementation of a permanent program for medical centers; development of online medical 
services; a more efficient allocation of medical resources in existing hospitals for the treatment of non-COVID 
cases, as well as the establishment of new ones, such as field hospitals; ensuring the proper functioning of 
emergency services, designed to provide a rapid response to various requests; continue to provide recovery 
and rehabilitation services, in compliance with all precautions given by the current situation, for all categories 
of patients in need of such services. 

Keywords: elderly people, Covid-19 pandemic 
 
 
[04] BĂBȚAN, Anida-Maria; Cluj-Napoca, UMF “Iuliu Hațieganu”; anidamaria.babtan@gmail.com;  
INFLUENȚA PANDEMIEI ASUPRA RELAȚIILOR INTERUMANE  

Anida-Maria BĂBȚAN1, Anca IONEL1, Claudia FEURDEAN1, Radu Septimiu CÂMPIAN1, Nausica 
Bianca PETRESCU1, Ioana Roxana BORDEA1, Codruța MIRICĂ1, Bianca Adina BOȘCA1, Aranka 
ILEA1, Anca IONEL1, Claudia FEURDEAN1, Radu Septimiu CÂMPIAN2, Nausica Bianca 
PETRESCU3, Ioana Roxana BORDEA3, Codruța MIRICĂ3, Bianca Adina BOȘCA4* 

1 Disciplina de Reabilitare Orală, Facultatea de Medicină Dentară, UMF "Iuliu 
Hațieganu", Cluj-Napoca 
2 Facultatea de Medicină Dentară, UMF "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca 
3 Disciplina de Sănătate Orală, Facultatea de Medicină Dentară, UMF "Iuliu 
Hațieganu", Cluj-Napoca 
4 Disciplina de Histologie, Facultatea de Medicină, UMF "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca 
*autor corespondent:  Bianca Adina Boșca, biancabosca@yahoo.com  

 
De la apariția primatelor pe pămînt, acestea au fost organizate în grupuri, triburi, cu scopul 

primordial de a conclucra la activitățile necesare supraviețuirii. În evoluție, alături de instincte, animalele, dar 
mai ales oamenii au dezvoltat legături și societăți bazate pe nevoia de apartenență. 

De-a lungul istoriei, oamenii au fost supuși la nenumărate încercări, reprezentate de fenomene 
naturale, epidemii bacteriene/virale, conflicte politice (revoluții, războaie). Cu toate aspectele negative 
implicate, oamenii au reușit să participe împreună la reabilitarea structurală și socială a comunităților. Totuși, 
ultima epidemie virală a fost una diferită față de antemergătoarele sale, prin prisma faptului că în loc să 
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adune, a generat dezbinarea legăturilor interumane. Măsurile de izolare asociate inducerii unei stării de frică 
de contaminare au avut ca rezultat individialismul și plafonarea legăturilor interumane, la retragerea într-o 
lume virtuală care creează iluzia de independență, care din nefericire, în curînd va primi o altă definiție. 
Societatea nu va mai fi niciodată liberă. 

Cuvinte cheie: personalitate, psihologie, interrelație, restricție 
 

PANDEMY'S INFLUENCE ON HUMAN INTERCONNECTION 
 

From the beginning of primate's life on Earth, they were constituted in groups, tribes, having as a 
primary purpose coworking in survival key activities. In evolution, along with instincts, animals, but mainly 
people developed connections and societies based on the need of belonging.  

In history's archives, people have undergone numerous challenges, represented by natural 
phenomena, bacterial/viral epidemics, political conflicts (revolutions, wars). With all the negative implied 
aspects, humans have always managed to participate together to social and structural community's 
rehabilitation. Despite that, the last viral epidemy was different from all its predecesors, by the fact that 
instead of gathering, it generated the interhuman connection fall apart. Isolation actions associated to an 
induced contamination fear status, had as a result individualism and the superficiality in social interaction, 
withdrawal in a virtual world which creates the false independence illusion, which unfortunately, will soon get 
a new definition. Society will never be free again. 

Keywords: personality, psychology, interconnection, restriction 
 

 
[05] BACALEAROS, Maria Corina; Bucureşti, INSMC; cbacalearos@yahoo.com 
RELAȚIA DINTRE IUBIRE ȘI INTELIGENȚĂ – PROVOCĂRI ALE PANDEMIEI ASUPRA EVOLUȚIEI 
FUNCȚIONĂRII PSIHICULUI  

Maria Corina BACALEAROS1*, Eftihița CRĂCIUN2, Viorela CONSTANTIN1, Andrei KOZMA1 
1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu – Rusescu”, 
“Alessandrecu-Rusescu” National Institute for Mother and Child Health 
2 Universitatea “Titu Maiorescu”, “Titu Maiorescu” University 
*autor corespondent: CS III Maria Corina Bacalearos, cbacalearos@yahoo.com  

 
Observând înțelesul care reiese din literatura de specialitate privind aptitudinea ca manifestare 

psihică, putem rezuma definirea acesteia la complexul gândire-simțire-comportament, orientat motivațional 
spre realizarea unei reușite sau realizarea succesului într-un plan existențial. 

Specific anului 2020, motivația fundamentală la nivel mondial s-a mișcat de la scopul condiției de-
a avea o viață bună, la scopul vindecării și salvării vieții. 

Totodată influența pandemiei asupra izolării și distanțării sociale generează întrebări privind 
eficiența funcționării psihice, legată de ce anume îndeplinește un rol mai înalt reglator și adaptativ. Pe de o 
parte este pusă la încercare inteligența umană, ca aptitudine generală, iar pe de altă parte, iubirea, 
manifestare psihică umană, descrisă vag sau deloc de literatura de specialitate. Iubirea este caracterizată în 
literatura generală drept o manifetare mai degrabă a sexualității, slab încărcată de conținut cognitiv, 
pragmatic și acțional.Erich Fromm (1995, p 54) afirmă că iubirea este un act de voință. 

Considerăm necesară recunoșterea iubirii ca manifestare psihică complexă și definirea ei în 
termeni aptitudinali. Înțelegem iubirea ca pe un ansamblu de însușiri raționale, afectiv-emoționale și 
comportamentale, care descriu  activitatea psihică umană orientată de motivația reușitei de-a vindeca, de a 
salva vieți și de a realiza relații interumane sănătoase. 

Între inteligență și iubire este o relație strânsă de interdependență și susținere reciprocă, cu rol 
reglator și adaptativ. 

Cuvinte cheie:  iubire, inteligență, aptitudine, adaptare, sănătate 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LOVE AND INTELLIGENCE – CHALLENGES OF THE PANDEMIC ON 
THE EVOLUTION OF HUMAN PSYCHE FUNCTIONING 
 
 Observing the meaning that emerges from the literature regarding the aptitude as a psyche 
manifestation, we can summarize by referring to the thinking-feeling-behavior complex, motivational oriented 
towards achievement or success in a plane of existence. 
 Specific to 2020, the worldwide fundamental motivation has switched from the goal of having a 
good life, to the goal of healing and saving lives. 
 At the same time, the pandemic effect on social isolation and distancing raises questions about 
the efficiency of human psyche functioning related to what exactly plays a higher regulating and adaptive 
role. On one hand, as a general aptitude, human intelligence is tested, and on the other hand, love, a human 
psyche manifestation, outlined vaguely or not at all by the literature. Love is characterized by literature rather 
as a manifestation of sexuality, poorly loaded with cognitive, pragmatic and action content. Erich Fromm 
(1995, p 54) states that love is an act of will. 
 We consider is necessary to recognize love as a complex psyche manifestation and define it in 
aptitude terms. We understand love as a set of rational, affective-emotional and behavioral traits, which 
describe the human mental activity as focused on the achievement to heal, save lives and create healthy 
interpersonal relationships. 

There is a strong interdependent and mutual sustenance relationship between intelligence with 
regulatory and adaptive role. 

Keywords: love, intelligence, aptitude, adaptability, health 
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În ultimul an, pandemia provocată de noul Coronavirus a afectat în primul rând sistemul medical al 

tuturor țărilor lumii, dar și activitatea cotidiană a populației. Scopul acestei lucrări este de a prezenta 
câteva aspecte privind infecția cu noul Coronavirus din perspectiva percepției schimbărilor din plan 
medical și social, precum și de a propune unele măsuri care ar trebui luate pentru a veni în sprijinul 
tratamentului ambulatoriu al acestei infecții.  

Materiale și metodă: Tehnica interviului semistructurat realizat online s-a aplicat la 50 de subiecți, 
cu vârsta cuprinsă între 19 și 25 de ani, provenind atât din mediul urban, cât și din mediul rural.  

Rezultate și discuții: Majoritatea participanților la studiu au apreciat că simptomele infectării cu 
noul Coronavirus sunt cele specifice unei gripe mai severe. Cei mai mulți au considerat că purtarea măștii 
în spații închise este utilă, dar nu și în spații deschise. Aproape toate persoanele intervievate au fost de 
părere că închiderea circulației pe timp de noapte este inutilă. De asemenea, aproape toți pacienții își 
doreau să fie tratați acasă în situația în care s-ar fi infectat cu noul Coronavirus, fiindu-le frică, în special 
de infecțiile nozocomiale, deși mulți dintre ei aveau puține cunoștințe privind tratamentul ambulatoriu.  

Concluzii: Din punct de vedere medical cei mai mulți dintre participanți au încercat să prezinte 
această infecție ca o gripă, care afectează grav mai ales bolnavii cu mai multe comorbidități. Au apreciat 
că mass-media are de multe ori efecte negative asupra psihicului populației, pentru că de cele mai multe 
ori, în urma celor auzite în mass-media, pacienții Covid-19 când află că sunt pozitivi, deja își subestimează 
șansele de a se însănătoși. Pe plan social, s-a observat că societatea are tendința de a-i izola pe pacienții 
Covid-19 chiar după negativare, de cele mai multe ori temporar, până la confirmarea vindecării. În 
condițiile suprasolicitării spitalelor, dar și a unei încrederi scăzute în șansele de vindecare în spital o 
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soluție este tratamentul ambulatoriu al aceste infecții. Majoritatea populației nu știe exact ce trebuie să 
facă în cazul în care există suspiciunea infectării cu noul Coronavirus, nu cunoaște și nu deține 
tratamentul și minimul de aparatură medicală necesară în tratarea acestei boli, apelează târziu la medici, 
de obicei după instalarea unei stări grave cu afectări organice multiple. În aceste condiții se impune 
elaborarea și diseminarea de urgență în rândul populației a unui ghid de conduită terapeutică la domiciliu 
în cazul infectării cu noul Coronavirus.  

Cuvinte cheie:  noul Coronavirus, infecție, ghid de tratament ambulatoriu. 
 

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION AND 
OUTPATIENT TREATMENT 

 
In the last year, the pandemic caused by the new Coronavirus has primarily affected the medical 

system of all countries in the world, but also the daily activity of the population. The purpose of this paper 
is to present some aspects of the infection with the new Coronavirus from the perspective of the 
perception of medical and social changes, as well as to propose some measures that should be taken to 
support the outpatient treatment of this infection. 

Material and Method: The technique of the semi-structured interview conducted online was 
applied to 50 subjects, aged between 19 and 25 years, coming from both urban and rural areas. 

Results and Discussion: Most study participants believed that the symptoms of infection with the 
new Coronavirus are those specific to a severe case of the flu. Most persons thought that wearing a mask 
indoors is useful, but not outdoors. Almost all interviewees were of the opinion that closing the traffic at 
night is unnecessary. Also, almost all patients wanted to be treated at home if they became infected with 
the new Coronavirus, especially because they were afraid of nosocomial infections, although many of 
them had little knowledge of outpatient treatment. 

Conclusions: From a medical point of view, most of the participants tried to present this infection 
like the flu, severely affecting patients with multiple comorbidities. The interviewees believed that the 
media often has adverse effects on the psyche of the population. Most of the time, following what is heard 
in the press, Covid-19 patients, when they find out that they are positive, already underestimate their 
recovery chances. Socially, it has been observed that society tends to isolate Covid-19 patients even after 
they are negative, often temporarily, until confirmation of healing. Outpatient treatment of these infections 
is a crucial issue, considering hospital overload conditions and low confidence in recovery chances 
therein. Most people do not know what to do if they are suspected of being infected with the new 
Coronavirus. They do not have the treatment or the minimum medical equipment needed to treat this 
disease or contact doctors late, usually after installing severe conditions that damage multiple organs. 
Under these conditions, it is necessary to develop and urgently disseminate among the population a guide 
of therapeutic conduct at home in case of infection with the new Coronavirus. 

Keywords: new Coronavirus, infection, outpatient treatment guide. 
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THE PRACTICE OF WEARING FACE MASKS IN MONTENEGRO: AN INSIGHT INTO CROSS-
CULTURAL ANALYSIS OF COVID-19 PREVENTION MEASURES AND PRACTICES 

Branko BANOVIĆ* 
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*correspondence: brankobanovic9@gmail.com 

 
Although the Covid-19 transmission happens in the same way across the globe, the 

implementation of virus prevention measures and recommendations occurs with many variations in different 
national and cultural contexts. If the same rules on hygiene and social distancing are implemented with great 
variations in different contexts, then it is relevant to examine their cultural conditionality.  

In addition to anthropological studies that analyse local explanations and responses of ongoing 
epidemics, the theoretical-methodological framework of the research will consist of cross-cultural studies of 
cultural dimensions, which offer interesting comparative material on the depth of cultural conditioning of 
responses to Covid-19. After an insight into basic differences in national responses to Covid-19 from the 
perspective of cultural dimensions theories, the data obtained through semi-structured in-depth ethnographic 
interviews sheds light on attitudes permeating the practices of wearing face masks in Montenegro.  

The main goal of this analysis is to encompass the complexity of local cultural factors that have an 
effect on the implementation of prevention measures and recommendations during the ongoing Covid-19 
pandemic. 

Keywords:mask, COVID-19, prevention, Montenegro 
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Îndemnul profesorului Nicolae Minovici: „Niciodată omul să nu fie mulțumit că a făcut prea mult, ci 

întotdeauna să fie animat de dorința de a face cât mai mult”, m-a determinat să aprofundez studiul și 
cercetarea mea cu privire la activitatea științifică a ”neobositului” savant. 

Prin acestă comunicare mi-am propus să mă opresc asupra uneia dintre problemele ce căpătase 
amploare în acea perioadă, respectiv Imoralitatea și să aduc în prim plan, lupta pe care a dus-o profesorul 
Nicolae Minovici împotriva acestei imoralități.  

Cercetarea pe marginea efectelor pornografiei și a fenomenelor conexe cu aceasta a preocupat 
lumea medicală încă de la începutul secolului trecut. Fie în cadrul Institutului de Medicină Legală de la Cluj, 
fie la Ateneul Român, doctorul și profesorul Nicolae Minovici va susține numeroase conferințe cu privire la 
această problemă care frământa societatea.  

Întregul studiu se bazează pe prelegerile, cursurile, conferințele susținute de dr. Nicolae Minovici 
în cadrul activității sale de la Cluj sau de la București.  Conferențiarul a atras atenția asupra izvoarelor 
imoralității, le-a clasificat în mai multe categorii precum literatura pornografică, teatrele decoltate, 
cinematograful și multe altele, și totodată a arătat mijloacele prin care se putea opri valul imoralității 
susținând vehement abolirea reglementării prostituției.  

Ceea ce a adus nou acestei conferințe susținute de dr. Nicolae Minovici a fost  curajul cu care a 
abordat  izvoarele imoralității și soluțiile găsite împotriva acestui  „viermele ce roade societatea”. 

Cuvinte cheie:  Dr. Nicolae Minovici, imoralitate, pornografie 
 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 36 of 117 

 

 

NICOLAE MINOVICI - A FIGHT AGAINST IMMORALITY 
 

Professor Nicolae's exhortation "Never to be satisfied that man has done too much, but always to 
be animated by the desire to do as much as possible", determined me to deepen my study and research on 
the scientific activity of the "tireless" scientist. 

Through this communication I set out to stop on one of the problems that had gained momentum 
at that time, namely Immorality and to bring to the fore, the fight that Professor Nicolae Minovici fought 
against this immorality. Research on the effects of pornography and related phenomena has preoccupied the 
medical world since the beginning of the last century. Either at the Institute of Forensic Medicine in Cluj, or at 
the Romanian Athenaeum, Dr. and Professor Nicolae Minovici will hold numerous conferences on this issue 
that is troubling society. 

The entire study is based on lectures, courses, lectures given by Dr. Nicolae Minovici during his 
activity in Cluj or Bucharest. The speaker drew attention to the sources of immorality, classified them into 
several categories such as pornographic literature, cleavage theaters, cinema and more, and also showed 
the means by which the wave of immorality could be stopped by vehemently supporting the abolition of 
prostitution.  

What brought these conferences held by Dr. Nicolae Minovici again, was the courage with which 
he approached the sources of immorality and the solutions found against this "worm that gnaws at society". 

Keywords: Doctor Nicolae Minovici, immorality, pornography 
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Introducere: Infecția virală cauzată de SARS-CoV-2 a generat o pandemie de o magnitudine fără 
precedent în ultimii o sută de ani. Contagiozitatea ridicată, lipsa unui tratament eficient, evoluția imprevizibilă 
a bolii împreună cu riscul colmatării secțiilor de terapie intensivă au impus măsuri restrictive severe menite să 
limiteze răspândirea bolii. Unele dintre aceste măsuri au avut consecințe negative asupra asistenței medicale 
a pacienților non covid.  

Scopul lucrării este de a evalua activitatea Clinicii Chirurgie I a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență din Sibiu (SCJUS) în primul an al pandemiei, prin comparație cu perioada similară, imediat 
anterioară.  

Material și metodă: am accesat datele existente în arhiva informatică a instituției și în protocolaele 
operatorii ale pacienților tratați în perioadele menționate. Aceste date au fost analizate comparativ pe cei doi 
ani luați în studiu. O primă analiză s-a referit la numărul pacienților. Ulterior s-a făcut o analiză mai 
amănunțită pe diagnostice și tipuri de intervenții chirurgicale. Cazuistica din anul pandemiei a fost 
sistematizată în cazuri covid pozitive și cazuri non covid.  

Rezultate și discuții: Studiul a pus în evidență o scădere drastică a numărului intervențiilor 
chirurgicale, atât elective cât și de urgență, în perioada pandemiei. Referindu-ne strict la pacienții covid 
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pozitivi am constatat că numărul intervențiilor chirurgicale efectuate la această categorie de pacienți a fost 
extrem de redus. În continuare analizăm eficiența și utilitatea măsurilor de prevenție impuse, precum și 
efectele lor secundare asupra sistemului public de asistență medicală. 

Deși la prima vedere unele măsuri par nejustificate, lipsa luării lor puteau genera colapsul 
sistemului medical național și în special al secțiilor de terapie intensivă,  care au trecut prin momente 
dramatice în lupta cu pandemia.   

Cuvinte cheie:  pandemie, SARS-CoV-2, chirurgie generală 
 

GENERAL SURGERY DURING THE SARS-CoV-2 PANDEMIC 
 
Background : The viral infection caused by SARS-CoV-2 generated a pandemic of unprecedented 

magnitude in the last hundred years. The high contagiousness, the lack of an effective treatment, the 
unpredictable evolution of the disease together with the risk of clogging the intensive care units imposed 
severe restrictive measures meant to limit the spread of the disease. Some of these measures have had a 
negative impact on the healthcare of non-covid patients.  

The aim of the paper is to evaluate the activity of the 1st Department of Surgery of the Sibiu 
County Emergency Clinical Hospital (SCECH) in the first year of the pandemic, by comparison with the 
similar period, immediately preceeding.  

Material and methods: We  collected data from the computer archive and surgical protocols of the 
hospital for the patients treated in our department during the above mentioned periods. These data were 
analyzed and compared. A first analysis refers to the number of patients. Subsequently, a more detailed 
analysis was made on diagnoses and types of surgeries. For the year of the pandemic the patients were 
divided in covid-positive and non-covid cases.  

Results and discussions: The research showed a drastic decrease in the number of surgical 
interventions, both elective and emergency, during the pandemic. Speaking strictly about the covid-positive 
patients, we found that the number of surgeries performed in this category of patients was extremely low. 
Next, we analyzed the effectiveness and usefulness of the prevention measures, as well as their side effects 
on the public healthcare system.  

Although at first sight some measures seem unjustified, the lack of them could lead to the collapse 
of the national medical system and especially of the intensive care units, which went through dramatic 
moments in the fight against the pandemic. 

Keywords: pandemic, SARS-CoV-2, general surgery 
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Pandemia de COVID 19, care a lovit întreaga planetă în anul 2020, a afectat toate domeniile de 

activitate. Afacerile, turismul și chiar educația au primit o lovitură puternică exact atunci când se vorbea 
despre dezvoltarea acestora. 

Trecerea la primul lockdown mondial, a obligat toate companiile din întreaga lume să caute noi 
soluții de supraviețuire. Au apărut meserii și chiar domenii de activitate care nu erau de conceput până în 
anul 2020.  

Până și bursa locurilor de muncă pentru studenți a trecut în mediul online. La Universitatea Aurel 
Vlaicu din Arad spre exemplu, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră le-a propus companiilor din vestul 
țării să angajeze studenți, știind că odată cu trecerea timpului, aceștia se vor putea integra mai ușor în cadrul 
echipelor și sunt mult mai flexibili în organizarea programului de lucru și chiar a atribuțiilor de serviciu. Astfel 
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că, lipsa de interacțiune dintre oameni a dus la crearea unor oportunități în mediul virtual și peste 300 de 
studenți care își căutau un loc de muncă au fost atrași spre aceste companii în mai puțin de 30 de zile.  

Numai că toate aceste schimbări, care au adus beneficii în special studenților, care s-au adaptat 
mai repede la starea de fapt, au adus după sine și un pachet întreg de probleme. Lipsa de interacțiune cu 
colegii, lipsa prezenței fizice din facultate și chiar prelungirea măsurilor de restrictții, a dus la accentuarea 
stării de anxietate și chiar la creșterea numărului de cazuri de depresie în rândul tinerilor.  

Cuvinte cheie:  Pandemie, universitate, online, studenți, lockdown 
 

PANDEMIC, A CHANCE FOR THE FUTURE OF STUDENTS 
 

The COVID 19 pandemic, which hit the entire planet in 2020, has affected all areas of activity. 
Business, tourism and even education were hit hard when it came to their development. 

The transition to the world's first lockdown has forced all companies around the world to look for 
new oportunities. There were trades and even fields of activity that were not conceivable until 2020. 

Even the student job market has gone online. At Aurel Vlaicu University in Arad, for example, the 
Career Counseling and Guidance Center proposed companies in the west of the country to hire students, 
knowing that, they will be able to integrate more easily into teams and are much more flexible in the 
organization of the work schedule and even of the dutty jobs. All this measures of interaction between people 
has led to the creation of opportunities in the virtual environment and over 300 students looking for a job were 
attracted to these companies in less than 30 days. 

But all these changes, of which have benefited especially the students, who have adapted more 
quickly to the situation, have brought with them a whole package of problems. The lack of interaction with 
colleagues, the lack of physical presence in university and even the of restrictive measures, led to increased 
anxiety and even an increase in the number of cases of depression among young people. 

Keywords: pandemic, students, job, lockdown, covid 
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Telestomatologia este o ramură a telemedicinei care a fost utilizată încă din anii 70 de către 

Administrația Națională Aeronautică și Spațială (NASA) și de către armata Statelor Unite. 
Datorită faptului că stomatologia este un domeniu care presupune realizarea de manopere 

invazive și non invazive pentru îmbunătățirea sănătății orale a pacienților, unele dintre acestea determinând 
producerea de aerosoli, în contextul pandemiei de COVID-19,  s-a vazut necesitatea introducerii, în perioada 
de lockdown, a unor tehnici și tehnologii pentru a veni în sprijinul pacienților care solicitau aceste servicii.  

Stomatologia clasică a fost nevoită să își modifice anumite protocoale și să se alinieze cerințelor 
stabilite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) cu privire la acordarea serviciilor medicale. 
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Telestomatologia face legătura între domeniul telecomunicațiilor și stomatologie, aceasta 
implicând transferul de informații pentru realizarea triajului pacienților, consultațiilor de urgență și pentru 
planificarea eventualelor tratamente ulterioare. 

Restricțiile impuse de răspândirea virusului SARS-CoV-2 au afectat sistemele de sănătate publică 
din întreaga lume iar răspândirea rapidă a acestui virus a determinat introducerea stării de urgență și 
limitarea mobilității umane.  

Scopul principal al utilizării teledentistry a fost pentru limitarea contactului dintre medic și pacient 
pentru a satisface nevoia de distanțare socială, conform indicațiilor oferite de către autoritățile sanitare din 
întreaga lume. 

Cuvinte cheie:  COVID-19, SARS-CoV-2, telestomatologie 
 
TELEDENTISTRY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 
 Teledentistry is a branch of telemedicine that has been used since the 1970s by the National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) and the United States military. 
 Due to the fact that dentistry is an area that involves invasive and non-invasive procedures to 
improve the oral health of patients, some of which cause the production of aerosols, in the context of the 
COVID-19 pandemic, it was necessary to introduce, during the lockdown, techniques and technologies to 
support patients requesting these services. 
 Classical dentistry had to change certain protocols and align with the requirements set by the 
World Health Organization (WHO) for the provision of medical services. 
 Teledentistry is the link between telecommunications and dentistry, which involves the transfer 
of information for the triage of patients, emergency consultations and the planning of possible further 
treatments. 
 The restrictions imposed by the spread of the SARS-CoV-2 virus have affected public health 
systems around the world and the rapid spread of this virus has led to the introduction of lockdown and 
limited human mobility. 
 The main purpose of using teledentistry was to limit the contact between doctor and patient to 
meet the need for social distancing, as indicated by health authorities around the world. 
 Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, teledentistry 
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Obiectivul studiului este de a estima câțiva parametri ai arhitecturii de somn (durată somn, 

dificultate de adormire, oboseală la trezire), în diferite condiții de mediu socio-demografic (rural/urban, 
structurarea timpului: școală, weekend, vacanțe). Se știe că factorii de mediu setează variabilitatea culturală 
a arhitecturii de somn, prin intermediul unor mecanisme dinamice de reglare a proceselor de atenție și a 
nivelului de arousal. 

Material și metodă. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 286 adolescenți de 10-13 ani, din trei 
localități din Sudul României: o localitate rurală (Peretu), o localitate urbană (Plopeni) și municipiul Buzău. S-
a utilizat un chestionar antropologic am utilizat tehnici statistice pentru evaluări cantitative și pentru analiza 
datelor categoriale. 

Rezultate. Preadolescenții în timpul școlii dorm un minim de ore: Peretu - 8.30h, Plopeni - 8.41h, 
Buzău - 9.07h (recomandat fiind 9h-12h). Se constată un rebound de somn compensator, atât în weekend 
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(10.06h; 9.92h; 9.81h) cât și în vacanțele școlare  (10.14h; 10.05h; 10.14h). Un procent semnificativ de 
adolescenți (30%-40%) au dificultăți de adormire. Marea majoritate a subiecților sunt obosiți la trezire în 
timpul școlii (peste 70%), iar în weekend și în vacanțe recuperează somn și simțindu-se odihniți (peste 80%). 

Concluzie: Diferențele între eșantioane nu sunt semnificative în privința duratelor somnului de 
noapte. Se remarcă starea de oboseală la trezire în perioadele școlare, indiferent de gradul de urbanizare a 
localităților, stare care se recuperează în weekend și în vacanțe. Totuși persistă semnificativ dificultatea de 
relaxare necesară adormirii, indicând o tensiune interioară ce nu poate fi depășită (arousal). 

Cuvinte cheie:  arhitectură de somn, adolescenți, mediu socio-demografic 
 
EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE SUR LA VARIABILITÉ DE 
L'ARCHITECTURE DU SOMMEIL CHEZ LES ADOLESCENTS 
 

L'objectif de l'étude est d'estimer certains paramètres de l'architecture du sommeil, dans 
différentes conditions socio-démographiques. On sait que les facteurs environnementaux déterminent la 
variabilité culturelle de l'architecture du sommeil, à travers des mécanismes dynamiques régulent les 
processus d'attention et le niveau d'excitation.  

Matériel et méthode. L'étude a été menée sur un échantillon de 286 adolescents âgés de 10 à 13 
ans, originaires de trois localités du sud de la Roumanie: une localité rurale (Peretu), une localité urbaine 
(Plopeni) et Buzău. Un questionnaire anthropologique a été utilisé et nous avons utilisé des techniques 
statistiques pour les évaluations quantitatives et pour l'analyse des données catégorielles.  

Résultats. Les préadolescents pendant l'école dorment un minimum d'heures: Peretu - 8h30, 
Plopeni - 8h41, Buzau - 9h07 (recommandé de 9h00 à 12h00). Il y a un rebond du sommeil compensateur, 
aussi bien le week-end (10.06h; 9.92h; 9.81h) que pendant les vacances scolaires (10.14h; 10.05h; 10.14h). 
Un pourcentage significatif d'adolescents (30% -40%) ont des difficultés à s'endormir. La majorité des sujets 
sont fatigués de se réveiller pendant l'école (plus de 70%), mais ils récupèrent les week-ends et les jours 
fériés (plus de 80%).  

Conclusion: Les différences entre les échantillons concernant les durées de sommeil, ne sont pas 
significatives. Quel que soit le degré d'urbanisation des localités, il y a un état de fatigue au réveil pendant les 
périodes scolaires, qui se rétablit les week-ends et les jours fériés. Cependant, la difficulté de relaxation 
nécessaire à l'endormissement persiste, indiquant une tension interne qui ne peut être surmontée 
(excitation). 

Mots clés: architecture du sommeil, adolescents, environnement socio-démographique 
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COVID-19 (Coronavirus disease 2019) este o afecțiune pandemică indusă de un microorganism 

transmis pe cale aeriană: SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Cunoștințele 
privind COVID-19 progresează continuu. Studiile au demonstrat că receptorul gazdă pentru intrarea SARS-
CoV-2 în celule este ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) care este exprimat de celule din diverse 
organe și țesuturi, inclusiv plămânii, rinichii, ficatul, sistemul nervos și mușchiul scheletal. SARS-CoV-2 este 
prezent în saliva și secrețiile oro-faringiene ale pacienților diagnosticați cu COVID-19. Mai mult, există dovezi 
că celulele epiteliale din mucoasa orală și glandele salivare exprimă acest receptor.  

Astfel se explică leziunile ulcero-necrotice și aftoase cu localizări multiple: linguale, labiale, 
palatine, orofaringeale, care sunt asociate cu disgeuzie. Aceste manifestări apar în timpul perioadei 
infecțioase a bolii, fiind frecvente la pacienții vârstnici și la cei cu forme severe. Totuși, prevalența și etiologia 
acestor leziuni nu sunt pe deplin cunoscute. Manifestările orale în COVID-19 ar sugera faptul că unul dintre 
mecanismele patogenetice ale SARS-CoV-2 se bazează pe interacțiunea dintre virus și receptorii ACE2 din 
cavitatea orală. Însă sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă ulcerațiile orale sunt cauzate 
direct prin replicarea locală a virusului, sau dacă sunt consecința indirectă a infecției sistemice cu SARS-
CoV-2 sau secundare tratamentului medicamentos.  

Prezența leziunilor orale specifice ar putea indica prezența COVID-19 înaintea apariției 
simptomelor respiratorii, ceea ce ar permite un diagnostic și tratament precoce, astfel prevenind evoluția spre 
scenarii clinice severe.   

Au fost propuse variate abordări terapeutice locale și sistemice pentru a ține sub control leziunile 
orale asociate cu COVID-19, inclusiv: antivirale, corticosteroizi, terapia prin fotobiomodulare și terapia 
fotodinamică antimicrobiană.  

Cuvinte cheie:  COVID-19, SARS-CoV-2, leziuni orale, receptorii ACE2 
 
ORAL MANIFESTATIONS OF COVID-19 – CLINICAL ASPECTS, PATHOGENIC MECHANISMS AND 
THERAPEUTIC APPROACHES 
 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a global pandemic disease induced by an airborne 
infectious microorganism: SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Understanding of 
COVID-19 is progressing. Studies showed that the host receptor for SARS-CoV-2 cell entry is the 
angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), expressed by cells in various organs and tissues, including lungs, 
kidneys, liver, nervous system, and skeletal muscle. SARS-CoV-2 is present in saliva and oropharyngeal 
secretions in patients diagnosed with COVID-19. Moreover, there is evidence that the epithelial cells in the 
oral mucosa and salivary glands also express this receptor.  

Hence the development of oral necrotic ulcers and aphthous-like ulcerations affecting multiple oral 
sites: tongue, lips, palate, and oropharynx, associated with dysgeusia. These manifestatins occur during the 
infectious period of the disease, frequently in older patients with greater disease severity. However, both 
prevalence and etiology are still undetermined. The oral manifestations in COVID-19 could suggest that one 
of the SARS-CoV-2 pathogenic mechanisms is based on the interaction between the virus and the ACE2 
receptors in the oral cavity. Additional studies are required to establish if the oral ulcerations are directly 
caused by local viral replication, or they are an indirect consequence of systemic SARS-CoV-2 infection or 
secondary to drug administration.  

Presence of specific oral lesions could be indicative for COVID-19 even before the development of 
respiratory symptoms, enabling an earlier diagnosis and treatment, thus preventing the evolution towards 
more severe clinical scenarios.  

Various topical or systemic therapeutic approaches have been proposed for the oral lesions 
associated with COVID-19, including antivirals, corticosteroids, photobiomodulation therapy and antimicrobial 
photodynamic therapy. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, oral lesions, ACE2 receptors 
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Nicolae Minovici s-a născut la 23 octombrie 1868, la Râmnicul Sărat. Susţinându-şi teza de 

doctorat în medicină în 1898, a îmbrăţişat aceeaşi specialitate, medicina legală, căreia se dedicase şi fratele 
său Mina. A urmat în Occident, între anii 1897-1901, studii de specializare, atât în domeniul medicinei legale, 
cât şi în domeniile înrudite ale psihiatriei şi anatomiei patologice.  

A studiat la Berlin cu Rudolf Virchow, anatomia patologică; cu Otto Lipmann, psihologia clinică şi 
cu Fritz Strassmann, medicina legală. A fost apoi la Paris, unde a fost colaboratorul psihiatrilor Paul Garnier 
şi Valentin Magnan şi a urmat, în acelaşi timp, cursuri de antropologie cu Léonce Manouvrier. 

Cuvinte cheie: Nicolae Minovici, medicina legala, studii specializare 
 
EUROPEAN MENTORS OF NICOLAE MINOVICI 
 

Nicolae Minovici was born on October 23, 1868, in Râmnicul Sărat. Defending his doctoral 
dissertation in medicine in 1898, he embraced the same specialty, forensic medicine, to which his brother 
Mina had also dedicated himself. He studied in the West, between 1897-1901, specialized studies, both in 
the field of forensic medicine and in related fields of psychiatry and pathological anatomy. 

He studied in Berlin with Rudolf Virchow, pathological anatomy; with Otto Lipmann, clinical 
psychology with Fritz Strassmann, forensic medicine. He then went to Paris, where he collaborated with 
psychiatrists Paul Garnier and Valentin Magnan and at the same time took anthropology classes with Léonce 
Manouvrier. 

Keywords: Nicolae Minovici, forensic medicine, specialization studies 
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               Medicii care au acordat asistenţă în Ţările Române în ,,Secolul Luminilor” erau în cea mai mare 
parte greci care studiaseră la universitățile Italiei. În Țările Române erau biblioteci care cuprindeau cărți și 
manuscrise medicale. În locuințele boierești se aflau manuscrise cu sfaturi medicale, rețete, remedii pentru 
diferite afecțiuni utile în lipsa medicului. 
 Un exemplu este Manuscrisul românesc nr.1171 păstrat la Academia Română, scris cu alfabetul 
chirilic între 1770 – 1810. Cuprinde 49 de file cu reţete pentru bolile infecțioase, dermatologice, venerice, 
digestive, renale, bolile ochilor, urechilor, bolilor parazitare precum malaria, scabia, ascaridioza, îngrijirea 
plăgilor. Remarcăm că unele dintre componentele rețetelor destinate afecțiunilor parazitare, digestive sunt 
folosite în prezent. Tratamentele iluministe din Principatele Române sunt influențate de principiile aflate în 
farmacopea austriacă a provinciilor (1780).  
 Metodele terapeutice ale românilor erau la nivel european, informaţia medicală circula. Felul în 
care erau tratate bolile românilor era identic cu cel din Europa secolului al XVIII-lea. Poporul nostru a fost 
întotdeauna la nivelul cuceririlor medicale contemporane. 
 Cuvinte  cheie: iluminism, manuscris, rețete 
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PHARMACO-THERAPEUTIC PRINCIPLES IN THE ENLIGHTENED CENTURY 
 

                The doctors who provided assistance in the Romanian Lands in Enlightenment were mostly Greeks 
who had studied at Italian universities. In the Romanian Lands there were libraries containing books and 
medical manuscripts. In the boyars' houses there were manuscripts with medical advice, prescriptions, 
remedies for various diseases useful in the absence of the doctor.  
                 An example is the Romanian Manuscript no. 1171 kept at the Romanian Academy, written with the 
Cyrillic alphabet between 1770 - 1810. It contains 49 pages with recipes for infectious, dermatological, 
venereal, digestive, renal, eyes, ears, parasitic diseases such as malaria, scabies, ascariasis, wound care. 
We note that some of the components of recipes for parasitic, digestive disorders are currently used. The 
Enlightenment treatments in the Romanian Principalities are influenced by the principles found in the Austrian 
pharmacopoeia of the provinces (1780).  
 The therapeutic methods of the Romanians were at European level, the medical information was 
circulating. The way in which the Romanians' diseases were treated was identical to that of the 18th century 
in Europe. Our people have always been at the level of contemporary medical conquests.  
 Keywords: enlightenment, manuscript, recipes 
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Introducere. Problematica sinuciderii atât din perspectiva studiului antropologic cât și medico-

legal, psihopatologic, sociologic, cultural, economic este în interesul continuu al cercetătorilor. Printr-o 
extrapolare a teoriilor lui Durkenheim si Masarik se poate deduce că raportul de gen bărbați : femei = 3-4 
este exagerat, autoritățile încercând să ascundă sinuciderea unor oameni considerați importanți în 
comunitățile lor, în principal bărbați. Sunt cuprinse și perioadele pandemiilor din 1918 și respectiv 2019 
completând analiza efectuată. Alte tendințe sunt observate în perioada pandemiilor pe fundalul datelor 
statistice privind sinuciderile. De exemplu în pandemia COVID-19 numărul sinuciderilor la tineri este în 
continuă și alarmantă creștere.  

Obiective. O apreciere comparativă a sinuciderilor în România pe baza de resurse statistice 
cantitative si calitative, analiza de tipologie și unde a fost posibil distribuție geografică inclusiv în perioada 
anilor 1918 și perioada actuală.  

Materiale si metode. Pentru secolul XXI a fost aleasă perioada 1901 – 1910 și s-au folosit 
statisticile furnizate de Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici” și Oficiul Național de Statistică. Pentru 
secolul XX a fost aleasă perioada 2001 – 2010 pertinenta studiului.  

Rezultate. S-a efectuat și o analiză de tipologie; motive, modalități, manieră, după care au fost 
analizate similitudini și diferențe între cele două perioade, astfel incât să se poată extrage concluzii. 

Concluzii. Rata de sinucideri la începutul secolului XX poate fi de fapt mai mare față de statisticile 
oficiale.  

Cuvinte cheie:  sinucideri, România, secol XX, secol XXI 
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A COMPARATIVE STUDY OF SUICIDES IN ROMÂNIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 
AND THE 21ST CENTURY 
 

Introduction. Suicides are in large interest of scientists from anthropological, medico-legal, 
psychopathological, sociological, cultural and economical perspective. Extrapolation of theories of Durkheim 
and Masarik rise a suspicion that authorities may modify data male/female ratio 1:3-4 in order to cover male 
suicide of important persons in particular communities. Pandemic 1918 Spanish flu and 2019 COVID-19 are 
also included in data report and analyze presenting different patterns: for instance in COVID-19 pandemic 
there is a high prevalence of suicide among teenagers despite large and detailed information. 

Objectives. The article tries to make a comparative analysis of suicides in România on the basis of 
quantitative and qualitative statistical data, the analysis of typology and where possible a geographical 
distribution inclusive in 1918 and present day period of time.  

Material and methods. For the 21st Century was chosen the period 1901-1920 using statistics 
provided by the Institute of Forensic Medicine "Mina Minovici" and the National Statistical Office were used. 
For the 20th Century, the period 2001-2020 

Results. An analysis of type, motives, modalities, manner of suicide is presented. Similarities and 
differences between the two periods in time are searched as to be able to draw conclusions. 

Conclusions.Suicide rates at the beginning of the 20th Century were in actual fact higher than the 
numbers reported. 

Keywords: suicides, România, XX century, XXI century 
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Copșa Mică a fost unul dintre cele mai poluate locuri din Europa în anii 90 ca urmare a procesului 

de industrializare desfășurat de regimul Ceaușescu. Acest articol explorează experiența trăită a muncitorilor 
din topitorul de metale grele (Sometra) și fabrica de fum negru (Carbosin), situate în centrul văii Târnavelor, 
precum și consecințele sale asupra stării de sănătate/boală. 

Material și metode: Studiul se bazează pe o cercetare etnografică efectuată din septembrie 2020 
până în aprilie 2021, bazată pe analiza discursurilor dintr-un set de 12 povești de viață, 18 interviuri 
aprofundate, inclusiv profesioniști din domeniul sănătății și mediului, în total 30 de foști lucrători la risc toxic. 
Au apărut riscuri evidente care au afectat sănătatea locală? Care au fost simptomele? A existat o 
metodologie de detoxifiere? Cum a afectat acest dezastru ecologic copiii? Aceste consecințe afectează în 
continuare sănătatea colectivă? Cum? Acestea au fost câteva întrebări de cercetare care vor fi analizate 
dintr-o perspectivă calitativă în această lucrare. 

Rezultate: În urma analizei răspunsurilor s-au identificat dimensiunile toxice și consecințele asupra 
sănătății locale ale acestor noxe. S-a evidențiat că acestea constituie factori de risc și că determină 
disconforturi moderate, cum ar fi: probleme respiratorii, digestive, probleme cardiovasculare, dar și grave, 
cum ar fi: malformații, intoxicații cronice cu plumb sau cancer renal și hepatic. 

Concluzii: Identificarea corelațiilor dintre aspectele sociale, medicale și de mediu din Copșa Mică 
ne-a permis să observăm mecanisme specifice, deosebit de complexe, care au avut consecințe asupra 
sănătății colective a populației în cauză.  

Cuvinte cheie: toxicitate, stare de sănătate/boală, industrializare, suferință 
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WITH LEAD LEGS. QUALITATIVE STUDY ON THE SOCIO-MEDICAL ASPECTS ENCOUNTERED 
AMONG THE WORKERS FROM COPȘA MICĂ 
 

Copșa Mică was one of the most polluted places in Europe in the 90s as a result of the 
industrialization process carried out by Ceausescu's regime. This article explores the life experience of the 
workers at the heavy metal smelter factory (Sometra) and at the black smoke factory (Carbosin), located in 
the center of the Târnavelor valley, as well as its consequences on health / disease. 

Material and methods: The study is based on an ethnographic research conducted from 
September 2020 to April 2021, based on the analysis of the speeches from a set of 12 life stories and 18 in-
depth interviews, including health and environmental professionals, a total of 30 former workers at toxic risk. 
Have there been obvious risks to local health? What were the symptoms? Was there a detoxification 
methodology? How has the ecological disaster affected children? Do these consequences still affect 
collective health? How? These were some research questions that will be analyzed from a qualitative 
perspective in this paper. 

Results: After analyzing the responses, the toxic dimensions and the consequences of these 
harmful substances on local health were identified. It has been shown that these are risk factors that cause 
moderate discomfort, such as: respiratory problems, digestive problems, cardiovascular problems, but also 
serious, such as: malformations, chronic lead poisoning or kidney and liver cancer. 

Conclusions: Identifying the correlations between the social, medical and environmental aspects 
of Copșa Mică allowed us to observe specific mechanisms, particularly complex, which had consequences 
on the collective health of the population concerned. 

Keywords: toxicity, health / disease, industrialization, suffering 
 

 
[19]CONSTANTIN, Anne-Marie; Cluj-Napoca, UMF ”Iuliu Hațieganu”; annemarie_chindris@yahoo.com  
REZILIENȚA STUDENȚILOR STRĂINI LA MEDICINĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 

Anne-Marie CONSTANTIN1, Adina Bianca BOȘCA1*, Maria CRIȘAN1, Alina Simona ȘOVREA1, 
Carmen MELINCOVICI1, Mariana MĂRGINEAN1, Sergiu ȘUȘMAN1, Mihaela JIANU1, Andrei 
CONEAC1, Ioana MOLDOVAN1, Roxana-Adelina ȘTEFAN1, Rada SUFLEȚEL1, Alexandru Cătălin 
BOGDAN2, Cecilia BACALI3, Ioana DUNCEA3, Sinziana Gheorghe-CETEAN4, Călin CĂINAP2, 
Simona CĂINAP2, Carmen Mihaela MIHU1 

1 Disciplina de Histologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România 
2 Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-
Napoca, România 
3 Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca, România 
4 Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-
Napoca, România 
*autor corespondent: Adina Bianca Boșca, biancabosca@yahoo.com 

 
Pandemia COVID-19 și daunele cauzate în sistemele de sănătate au obligat guvernele să identifice 

contramăsuri rapide și eficiente: printre soluțiile posibile a fost permisiunea acordată studenților la medicină 
să ajute personalul medical din prima linie.  

Cunoștințele teoretice despre COVID-19 ale studenților la medicină sunt, în general, bune, dar pot fi 
observate deficiențe în anumite domenii, cărora trebuie să li se adreseze intervenții educaționale. Evoluția 
rapidă a cunoștințelor despre COVID-19 necesită sesiuni periodice de informare și educația interprofesională 
a studenților, proces mai necesar ca niciodată, dar care a fost forțat online. O lectură antropologică a modului 
în care putem pregăti studenții la medicină pentru intrarea în prima linie arată influențe colosale ale rețelelor 
sociale, cu mesaje pozitive. Studiile pe bază de chestionare printre studenți au recunoscut experiența 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 46 of 117 

 

 

practică ca un factor principal pentru decizia de a se implica în prima linie. Pregătirea practică și 
disponibilitatea pentru voluntariat sunt puternic corelate pozitiv. 

Studierea medicinii în străinătate implică provocări suplimentare: adaptarea la o societate și 
obiceiuri culturale diferite, învățarea unei limbi străine, povara financiară pentru familie și multe altele. 

Specificul educației medicale în pandemia COVID-19 impune un spațiu de lucru digital în continuă 
dezvoltare, o revizuire continuă a cunoștințelor, dar necesită și o adaptare imediată, toate elemente de bază 
în asigurarea rezilienței. Antropologia medicală contemporană are un potențial ridicat în descrierea și 
interpretarea dimensiunilor complexe sociale, culturale și experiențiale și poate adăuga, la cunoștințele 
existente, elemente originale și valoroase, provenind din diverse alte discipline științifice. 

Cuvinte cheie:  COVID-19, studenți la medicină, cunoștințe, educație digitală, reziliență 
 

FOREIGN MEDICAL STUDENTS RESILIENCE DURING COVID-19 PANDEMIC 
 
The worldwide extent of the COVID-19, the damage caused in the health systems forced 

governments to identify rapid and efficient countermeasures: among the possible solutions was to allow 
medical students to help the medical frontline workforce.  

The theoretical knowledge about COVID-19 of the medical students is generally good, but 
deficiencies can be noted in certain areas and to these educational interventions should be addressed. The 
rapid evolution of our knowledge about COVID-19 condition requires regular refresher sessions and to 
engage students in interprofessional education, process that has been forced online and has never been 
more necessar. An anthropological reading of how we can prepare medical students for entering the 
workforce shows colossal influences of social media, with overwhelmingly positive messages. Questionnaire 
studies between students acknowledged the practical experience as a main factor for the decision to join the 
healthcare frontline. The practical preparedness and the willingness to voluntarily involve are strongly, 
positively correlated.  

Studying Medicine abroad involves supplementary continuous challenges: adapting to a different 
society and cultural customs, learning a foreign language, financial burden for the family, and many more. 

The specific of the medical education in COVID-19 pandemic compels to respond to a continuous 
developing digitized workspace, to a continuous knowledge review, but also demands an immediate 
adaptation, all basic elements in ensuring resilience. Contemporary medical anthropology has a high 
potential in description and interpretation of complex social, cultural and experiential dimensions and can 
add, to the existing knowledge, original and valuable elements, coming from various other scientific 
disciplines. 
        Keywords: COVID-19, medical students, knowledge, digital education, resilience 
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În perioade de criză, oamenii trăiesc vremuri incerte, confruntându-se cu contradicțiile societății - 

conectare și deconectare, cu pierderea reperelor, suprasolicitați fiind de imagini anxiogene.  
Perioada pandemiei este marcată de SARS-CoV 2, virusul care a atins oamenii fără a ține cont de 

particularitățile acestora, de hotare, de rasă, de vârstă sau gen, de nivelul de educație, de faimă sau de 
bunăstarea materială. Acesta este capabil să trezească o paletă largă de reacții, de la anxietate, 
comportamente agresive la depresie severă, în funcție de istoria personală de viață, de aspectele înnăscute, 
de contextul emoțional, relațional, socio-economic. 
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Crizele, pe de o parte, pot genera confuzie, dezorganizare, incoerență, ducând la degradarea 
raporturilor sociale și interpersonale, iar pe de altă parte, pot fi transformatoare, motivând individul să caute 
resurse și strategii adecvate depășirii vulnerabilităților existente și trăirilor copleșitoare. 

Situația pandemică ne poate ajuta să activăm mecanismele de reziliență, astfel încât să atingem 
perspective eliberatoare și de creștere.  

Reziliența este un proces complex, care trebuie susținut prin acțiuni concrete de cultivare a 
emoțiilor pozitive, activităților pozitive, de evitare a mecanismelor agresive și de raportare cu compasiune la 
semenii noștri. 

Cuvinte cheie: criză, reziliență, pandemie 
 
HUMANS DURING PANDEMIC: FROM CRISIS TO RESILIENCE 
 

In time of crisis, people live uncertain times, facing the contradictions of society – connection and 
disconnection, loosing references and being overloaded with anxiety provoking images. 

The pandemic period is marked by SARS-CoV 2, the virus that has affected people regardless of 
their particularities, borders, race, age or gender, education, fame or wealth. It is able to arouse a wide range 
of reactions, from anxiety, aggressive behaviors to severe depression, depending on the perspective of 
personal life history, innate aspects, emotional, relational and socio-economic context. 

Crisis, on one hand, can generate confusion, disruption, incoherence, leading to the degradation 
of social and interpersonal relationships, and on the other hand can be transformative motivating humans to 
find proper resources and strategies in order to overcome existing vulnerabilities and overwhelming feelings. 

The pandemic can help us activate resilience mechanisms, so that we reach liberating and growth 
perspectives. 

Resilience is a complex process which should be sustained by concrete actions to cultivate 
positive emotions and activities, to avoid aggressive mechanisms and to relate with compassion to our fellow 
humans. 

Keywords: crisis, resilience, pandemic 
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Comunicarea are la bază rezultatele unui studiu ce a inclus peste 1.200 de tineri din România cu 

privire la efectele pandemiei. Studiul a inclus întrebări cu privire la modul în care pandemia le-a afectat 
educația, echilibrul psihoemoțional, relațiile cu familia, alimentația și utilizarea internetului, comportamentele 
de risc precum consumul de alcool și fumatul.   

Cea mai îngrijorătoare concluzie a fost cu privire la afectarea pe plan emoţional, 47% dintre tineri 
se simt nefericiţi, 32,8% se consideră persoane anxioase (5.6% iau medicamente de când a început criza), 
34,6% se enervează cu mai multă uşurinţă, 30% se îngrijorează mai mult decât de obicei, şi doar 36% rămân 
calmi în situaţii tensionate. Aproape 40% declară că nu pot dormi noaptea, 41% că se simt mai obosiţi decât 
de obicei şi 23% că plâng mai mult decât de obicei. Cu privire la alimentaţie, 50,5% mănâncă mai mult decât 
de obicei şi 17% s-au îngrăşat cu cel puţin 5 kg. 

În final, pentru 33% dintre tineri, educaţia a avut de suferit în această perioadă, 49.5% fiind 
îngrijoraţi cu privire la viitorul lor educaţional. Vor fi precizate sugestii și idei ale unor adolescenți privind 
adaptarea la noua realitate. 

Cuvinte cheie:  pandemie, covid, tineri, adolescenți, emoții 
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THE EFFECTS OF THE PANDEMIC ON YOUNG PEOPLE 
 

The presentation is based on the results of a study that included over 1,200 young people in 
Romania on the effects of the pandemic. The study included questions about how the pandemic affected 
their education, psycho-emotional balance, family relationships, eating and using the internet, risky behaviors 
such as alcohol consumption and smoking. 

The most worrying conclusion was about the emotional damage, 47% of young people feel 
unhappy, 32.8% consider themselves anxious (5.6% take medication since the crisis began), 34.6% are 
more angry  very easily, 30% worry more than usual, and only 36% remain calm in tense situations. Almost 
40% say they can't sleep at night, 41% feel more tired than usual and 23% cry more than usual. In terms of 
diet, 50.5% ate more than usual and 17% gained at least 5 kg. 

Finally, for 33% of young people, education suffered during this period, 49.5% being worried about 
their educational future. Suggestions and ideas of some teenagers regarding the adaptation to the new reality 
will be specified. 

Keywords: pandemic, covid, young people, teenagers, emotions 
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Recunoașterea patologiilor hematologice care apar la femeile în perioada fertilă, înainte, în timpul 

și după concepție și tratarea acestora cât mai rapid este adesea dificilă, datorită modificărilor fiziologice 
aduse de sarcină. 

De multe ori, în practică, medicii sunt puși în fața unor investigații paraclinice uzuale cu valori 
modificate. Acestea fac necesară completarea tabloului clinic cu alte analize mai sensibile și mai specifice 
care de multe ori orientează diagnosticul gravidei către o anomalie din sfera hematologică.  

Din rândul celor mai frecvente patologii cu viză hematologică ale femeii în perioada 
periconcepțională menționăm: anemia feriprivă, trombocitopenia, preeclampsia, sindromul HELLP, hemofilia, 
trombembolismul și altele.  

În ceea ce privește patologiile hematologice preexistente, sarcina, pe de o parte poate modifica 
evoluția naturală a acestora, dar pe de altă parte, va fi influențată per se de acestea. Fătul poate avea de 
suferit atât din cauza mecanismelor fiziopatologice ale bolii hematologice, cât și ca urmare a schemelor de 
tratament complexe folosite. În cazul femeilor care suferă de patologii hematologice cu determinism genetic, 
un consult genetic preconcepțional este obligatoriu pentru obținerea informațiilor legate de riscul la care este 
expus fătul pe parcursul sarcinii. 

În cele ce urmează prezentăm o serie de aspecte semnificative cu privire la managerierea 
afecțiunilor hematologice în perioada periconcepțională. 

Cuvinte cheie:  boli hematologice, perioada periconcepțională, anemie feriprivă, determinism 
genetic, tratament 

 
HEMATOLOGICAL DISORDERS IN THE PERICONCEPTIONAL PERIOD 
 

Recognizing hematologic diseases in fertile women, during and after conception and their 
treatment is often difficult, due to physiological changes brought about by pregnancy.  
In current practice, doctors are frequently faced with outstanding lab investigations which mandate other, 
more specific and more sensitive, tests used to refine the diagnosis.  
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Among the most common pathologies from the hematologic spectrum in women in the 
periconception period we mention: anemia, thrombocytopenia, preeclampsia, HELLP syndrome, hemophilia, 
thrombembolism and others.  

Disease can change the natural evolution of pregnancy, but on the other hand, the disease can be 
influenced by pregnancy. As a consequence, the fetus may suffer both due to the pathophysiological 
mechanisms of hematological diseases and also as a result of the complex treatment regimens used. In the 
case of women suffering from hematological pathologies with genetic determinism, a preconceptional genetic 
consult is mandatory to better understand the risk to which the fetus is exposed during pregnancy. 

In the following we present a series of significant aspects regarding the management of 
hematological diseases during the periconceptional period. 

Keywords: hematological diseases, periconceptional period, iron deficiency anemia, genetic 
determinism, treatment 
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Introducere. În ultimii 100 de ani, s-au înregistrat 5 pandemii cu virusuri respiratorii de tipul 

Influenza A: gripa „spaniolă” 1918-1920 (virusul H1N1), gripa asiatică 1957-1958 (virusul H2N2), gripa din 
Hong Kong 1968-1969 (H3N2), gripa porcină din Mexic 2009 (noul H1N1) și COVID-19 (SARS-CoV 2). 
Începând cu 2005 OMS a elaborat planuri ce s-au aplicat în pandemia din 2009 și 2019. Aceste planuri 
susțin nevoia de reacție rapidă prin dezvoltarea de vaccinuri și de vaccinare ca fiind singura masură care 
poate scădea numărul de îmbolnăviri. Oamenii au reacționat însă diferit cumva într-o formă arhetipală de 
comportament centrat pe psihologia negației, revolta față de măsurile instituționale si statale de natură 
publică, dar și de „oboseala” față de măsurile epidemiologice impuse. Este propusă o analiză antropologică 
dar și sociologică și medicală. 

Obiective. O evaluare comparativă a stereotipurilor comportamentale dezvoltate în perioada 
pandemiei gripei spaniole și a pandemiei COVID-19.  

Materiale si metode. Este comparată pandemia gripei spaniole v. Pandemia COVID-19 folosind 
statistici medico-legale naționale dar și statistici internaționale.  

Rezultate.Vârstnicii sunt percepuți în pandemia actuală într-o manieră indezirabilă, „ageism”, prin 
care stereotipuri, discriminări, excludere, comportamente deopotrivă benevolente și ostile le sunt îndreptate 
datorită riscului crescut de îmbolnăvire și de deces (comorbidități) la vârste > 65 ani implicând costuri ridicate 
pentru societate. Aspectul este diferit față de pandemia 1918 care a afectat cu precădere persoane active 
între 20-40 de ani în plin război mondial.  

Concluzii. Aceste comportamente stereotipale discriminatorii și de excludere se stratifică în 
structuri de personalitate și devin reactive în timp, ontogenetic.  

Cuvinte cheie:  antropologie, pandemie, gripa spaniolă, COVID-19, comportament 
 
COMPARING ANTHROPOLOGICAL ASPECTS AT 100 YEARS TIME BETWEEN SPANISH FLU 
PANDEMIC IN 1918 AND CORONAVIRUS PANDEMIC IN 2019  
 

Introduction. In the last 100 years, officially 5 pandemic with respiratory viruses type A Influenza 
has been recorded: Spanish flu 1918-1920 (H1N1 virus), Asiatic flu 1957-1958 (H2N2 virus), Hong Kong flu 
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1968-1969 (h3N2), Mexico swine flu 2009 (novel H1N1), COVID-19 (SARS-CoV 2). To begin with 2005 WHO 
issued plans for pandemic which has been implemented in 2009 and 2019. These plans sustain the need for 
a rapid reaction to develop vaccines and to proceed with vaccination at a world scale as a measure in order 
to lower severe evolution even if infectiveness is still in debate. People reaction however is different 
somehow stereotypal and archetypal, centered on negation psychology, resentment facing institutional 
measures and state and public policies, “tiredness” to implement imposed epidemiological measures. An 
anthropological, sociological and medical analysis is issued. 

Objectives. A comparative evaluation of behavior stereotypes which grew up in pandemic period 
of the Spanish flu and COVID-19 is proposed 

Material and methods. Spanish flu and COVID-19 are compared using medico-legal data and 
international data also. 

Results. Aged people has been seen in an undesirable fashion defining ageism with 
discrimination, exclusion, benevolent and hostile behavior due to high costs and a state of peril for public 
health generally. The pandemic of 1918 prove a verry different case due to high risk in the age group 20-40 
years old. 

Conclusions. These behavior stereotypes stratifies structures of personality which are able to 
become reactive as time pass, ontogenetically. 

Keywords: anthropology, pandemic, spanish flu, COVID-19, behavior 
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S-a scris despre Nicolae Minovici (1868-1941), medicul, doctorul, cercetatorul, omul de stiinta, 

profesorul, inventatorul, directorul, editorul, presedintele, primarul, antropologul, gazda, artistul, filantropul, 
creatorul, cetateanul, omul. Ce am mai putea adauga pentru a contura mai bine personalitatea ampla a 
profesorului Nicolae Minovici? M-am intrebat cu ocazia acestei prezentari cu ce sa inchei amintirea 
ipostazelor pe care le-a trait, le-a parcurs si le-a marcat implinindu-le cu realizarile sale, Nicolae Minovici. M-
am intrebat deci nu cu ce sa incep ci cu ce sa inchei pentru ca nu stiu sa spun ce a fost mai important 
filantropul ori creatorul, profesorul ori directorul, presedintele ori primarul, antropologul ori omul de stiinta? Ce 
viata bogata, traita pentru a aduce bucurie si a face bine. 

Daca ar fi insa sa ma intreb cu ce sa incep descrierea personalitatii lui Nicoale Minovici, mi-ar veni 
mai simplu: cu medicul si apoi imediat cu doctorul in medicina. Pentru ca asa a dorit dupa cum a fost si 
sfatuit de catre fratele sau mai mare, Mina.  

Intr-o alta existenta a sa, as fi putut sa incep cu artistul. In casa de la sosea se afla cateva picturi 
ale sale ca expresie a talentului sau artistic. Pe de alta parte creatia stiintifica a lui Nicolae Minovici sau cea 
organizatorica, administrativa ori implicarea sa sociala nu ar fi fost posibile in masura cunoscuta astazi altfel 
decat prin manifestarea unor trasaturi unice izvorate din existenta acestei laturi artistice si umaniste, de larga 
respiratie antropologica si culturala.  

Mina Minovici poate ca s-a bucurat deturnandu-l dintr-ale lui, in tinerete, pentru a-l castiga spre 
ajutorul sau si al stiintei dar de fapt, in sufletul si simtirea sa, Nicolae Minovici, a ramas mereu un artist, un 
visator, un idealist, un umanist, un daruitor, un binefacator in intelegerea superioara a rolului pe care il avem 
in trecerea noastra. 
 Cuvinte cheie : Nicolae Minovici, personalitate ampla, ipostaze de viata 
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THE WIDE PERSONALITY OF PROFESSOR N. MINOVICI: A SCIENTIFIC, CULTURAL AND SOCIAL 
REFERENCE IN ITS PUBLIC DIMENSION 

 
                  It was written about Nicolae Minovici (1868-1941), the doctor, the doctor, the researcher, the 
scientist, the professor, the inventor, the director, the publisher, the president, the mayor, the anthropologist, 
the host, the artist, the philanthropist, the creator, the citizen, the man. What else could we add to better 
outline the broad personality of Professor Nicolae Minovici? On the occasion of this presentation, I wondered 
how to end the memory of the hypostases he lived, went through and marked by fulfilling them with his 
achievements, Nicolae Minovici. So, I wondered not what to start with but what to end because I don't know 
what was more important than the philanthropist or the creator, the teacher or the director, the president or 
the mayor, the anthropologist or the scientist? What a rich life, lived to bring joy and do good. 
                  But if I were to ask myself what to start with the description of Nicoale Minovici's personality, it 
would be easier for me: with the doctor and then immediately with the doctor of medicine. Because that's 
what he wanted, as he was advised by his older brother, Mina. 
 In another of his existence, I could have started with the artist. In the house on the road are some 
of his paintings as an expression of his artistic talent. On the other hand, the scientific creation of Nicolae 
Minovici or the organizational, administrative or social involvement would not have been possible to the 
extent known today other than by the manifestation of unique features springing from the existence of this 
artistic and humanistic side, of wide anthropological and cultural breath. 
 Mina Minovici may have enjoyed diverting him from his youth, in order to win him to his aid and to 
science, but in fact, in his soul and feeling, Nicolae Minovici has always remained an artist, a dreamer, an 
idealist, a humanist, a giver, a benefactor in the superior understanding of the role we have in our past. 
 Keywords: Nicolae Minovici, wide personality, life situations 
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Pandemia a impulsionat acea revoluție în educație, mult așteptată, conectând școala la realitățile 

secolului XXI și vădind, asemenea unei hârtii de turnesol, faliile sociale din țară. Școala online, acceptată ca 
„soluție de avarie”, blamată sau lăudată, a redefinit rolurile alterate ale actorilor principali din educație, anume 
copii-părinți-profesori. Zidurile clasei s-au fluidizat, invitând comunitatea la „ore deschise” sau implicând-o 
activ în a „împrăștia” informația, prin „lecții la plic” gratuite, oferite la magazinul din colț. Nevoia de educație a 
determinat crearea unor comunități virtuale care să sprijine învățarea  atât în rândul adulților, cât și al copiilor.  

Aceste comunități sinergice, în care exemplele de bune practici au fost împărtășite gratuit, au 
adus în prim-plan oameni de calitate, necunoscuți anterior decât de micile lor societăți școlare și au creat 
rețele de învățare. Nevoia de informație digitală a inversat rolurile și la nivelul claselor, elevii considerați de 
obicei problemă, „gamerii”, venind adesea cu soluții practice și recâștigându-și statutul. Privilegiu unic în 
școala românească, provocarea de a sta în prima bancă din propria sufragerie, a afectat relații, a determinat 
schimbări, dar și  frustrări, creând insule de „invizibili”, gestionabile doar prin măiestria și capacitatea 
dascălului de a-și captiva elevii și de a crea relații umane de calitate.  

În acest context, lucrarea de față dorește să puncteze provocările cu care s-a confruntat școala 
românească, subliniind efectele benefice în redefinirea rolurilor actorilor principali din educație, creșterea 
exigențelor profesiei de dascăl în era digitală și nevoia de a duce mai departe achizițiile într-o viitoare 
perioadă de normalitate. Lucrarea pledează pentru ideea că schimbarea din educație este sinonimă cu  
revenirea la sensurile fundamentale ale educației umanului, anume alteritatea. 

Cuvinte cheie:  școală, educație, online, comunități virtuale, alteritate 
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AT THE FIRST SCHOOL DESK IN YOUR OWN LIVING ROOM 
 

The pandemic has stimulated the long-awaited revolution in education, connecting School to 21st-
century realities and showed the social differences in the country. The online school, accepted as a "failure 
solution", blamed or praised, has redefined the altered roles of the three main actors of the education 
triangle, namely children-parents-teachers. Moreover, the walls of the classical classroom have been 
fluidized, inviting the community to "open hours" or actively involving it in "spreading" the information, through 
free "envelope lessons" offered at the corner store. The education need generated virtual supporting 
communities of adults of children.  

These synergetic communities, in which examples of good practice were shared free of charge, 
foregrounded people, previously unknown to their small school communities, and created learning networks. 
The requirement of digital information also reversed roles in virtual classrooms. „Problem students”, usually 
"gamers", came up with practical solutions and regained their status. The challenge of sitting at the first desk 
in your own living room, unique privilege in the Romanian school, affected relationships, caused both 
changes and frustrations, creating islands of "invisible", manageable only by teachers’ ability to captivate 
students and create quality relationships.  

In this regard, the paper takes a closer look at the recent challenges for quality education in 
pandemic and highlights the benefits of redefining the education actors’ roles and the increasing 
requirements of the professional identity of teacher educators in the digital era. It underlines the need to carry 
on the online acquisitions in a future period of normality and the idea that the change in the education field is 
synonymous with returning to the otherness, the fundamental meanings of human education. 

Keywords: school, education, online, virtual communities, otherness 
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 Aproximativ 1 din 54 de copii a fost identificat cu tulburare de spectru autist (TSA) conform 
estimărilor din Rețeaua CDC de Monitorizare a Autismului și a Dizabilităților de Dezvoltare. 
 TSA este o tulburare de dezvoltare caracterizată prin afectarea accentuată a interacțiunii 
sociale, a comunicării și a tiparelor restrictive de comportament stereotip. Deși s-a dovedit că autismul este 
ereditar, interacțiunea dintre expunerile la mediu si trăsăturile genetice ale unui individ se manifestă diferit în 
fiecare caz, ducând la fenotipuri eterogene și simptome comorbide variate în cadrul tulburării. 
  Factorii de mediu care au fost luați în considerare pentru această lucrare includ expunerea 
prenatală la poluarea aerului sau pesticide, prematuritate extremă sau greutate foarte mică la naștere, lipsa 
de oxigen, infecții și tratamente materne și expunere la metale grele. Mai multe studii recente prezintă dovezi 
că acești factori sunt puternic asociați cu un risc ridicat de autism și în această lucrare dorim să evidențiem o 
nouă perspectivă asupra etiologiei autismului. 
 Cuvinte cheie:  TSA, factori de mediu, etiologie 
 
THE ENVIRONMENT AS AN ETIOLOGIC FACTOR IN AUTISM SPECTRUM DISORDER 
 

About 1 in 54 children has been identified with autism spectrum disorder (ASD) according to 
estimates from CDC’s Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. 

ASD is a developmental disorder characterized by marked impairment in social interaction, 
communication, and restrictive stereotypic patterns of behavior. Although autism is highly heritable, the 
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interaction betwen the environmental exposures and the individual's genetic traits manifests differently in 
each case, leading to heterogeneous phenotypes and varied comorbid symptoms within the disorder.  

The environmental factors that have been considered for this paper include prenatal exposure to 
air pollution or pesticides, extreme prematurity or very low birth weight, oxygen deprivation, maternal 
infections and treatments, and heavy metal exposure. Several recent studies present evidence that these 
factors are highly associated with a high risk of autism and in this paper, we want to point out a new 
perspective on autism etiology. 

Keywords: ASD, environmental factors, etiology 
 
 
[26] DIACONU, Camelia, Bucureşti, UMF „Carol Davila” , drcameliadiaconu@gmail.com 
VITAMINA D ȘI ROLURILE SALE ÎN IMUNITATE 

Camelia DIACONU1,2* 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, University of Medicine and 
Pharmacy „Carol Davila”, 
2Spitalul Clinic de Urgență Bucureşti, Clinical Emergency Hospital of Bucharest 
*corespondență: Conf.univ.Dr.Hab, Camelia Diaconu, drcameliadiaconu@gmail.com 

 
Vitamina D determină efecte pleiotrope în corpul uman, având rol major în metabolismul fosfo-

calcic, participă la proliferarea și diferențierea celulară, reglarea imunității, stabilitatea genomului și contribuie 
la buna funcționare a sistemului nervos. În România există o prevalență de 40-75% a deficitului de vitamina 
D la copii și vârstnici. Rolurile sale sunt multiple, fiind implicată în metabolismul fosfo-calcic, dar și în reglarea 
sistemului imun.  

Studiile in vitro au demonstrat că vitamina D inhibă activitatea pro-inflamatorie a limfocitelor T 
helper 1 CD4 pozitive, astfel scăzând cantitatea de interleukina-2, interferon gamma și factor de necroză 
tumorală alfa. Stimulează producția de limfocite T helper 2 și celule NK. Deficitul de vitamina D este asociat 
cu scleroza multiplă, diabet zaharat tip 1, lupus eritematos sistemic, risc de infectare cu bacilul Koch etc. 
Suplimentarea cu vitamina D la pacienții cu infecție HIV determină scăderea activării limfocitelor T și a 
monocitelor, astfel potențând efectul tratamentului antiretroviral. Vitamina D inhibă răspunsul imun adaptativ 
în favoarea răspunsului înnăscut, astfel reglează amploarea reacțiilor imune, și are un rol anti-inflamator. În 
plus, modulează expresia enzimei de conversie a angiotensinei I, reninei și angiotensinei II. S-a demonstrat 
că deficitul de vitamina D are o prevalență semnificativă la pacienții cu infecție SARS-CoV-2 în comparație cu 
populația generală, în special la pacienții cu forme severe, care au necesitat admisie în secțiile ATI (prezența 
insuficienței respiratorii severe, a insuficienței multiple de organ, sepsis și soc septic).  

Deocamdată, prin lipsa studiilor mari, nu este demonstrat rolul suplimentării cu vitamina D în 
prevenția și tratamentul COVID-19, însă se recomandă ca măsură generală aport crescut de vitamina D în 
anotimpul rece. 

Cuvinte cheie:  vitamina D, imunitate, COVID-19.   
 
VITAMIN D AND ITS ROLE IN IMMUNITY 
 

Vitamin D causes pleiotropic effects in the human body, having a major role in phospho-calcium 
metabolism, participates in cell proliferation and differentiation, regulates immunity, genome stability and 
contributes to the proper functioning of the nervous system. In Romania there is a prevalence of 40-75% of 
vitamin D deficiency in children and the elderly. Its roles are multiple, being involved in phospho-calcium 
metabolism, but also in regulating the immune system.  

In vitro studies have shown that vitamin D inhibits the pro-inflammatory activity of CD4-positive 
helper T cells, thereby decreasing the amount of interleukin-2, interferon gamma and tumor necrosis factor 
alpha. It stimulates the production of T-helper cells and NK cells. Vitamin D deficiency is associated with 
multiple sclerosis, type 1 diabetes, systemic lupus erythematosus, risk of infection with Koch's bacillus etc. 
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Vitamin D supplementation in patients with HIV infection decreases the activation of T lymphocytes and 
monocytes, thus potentiating the effect of antiretroviral treatment. Vitamin D inhibits the adaptive immune 
response in favor of the innate response, thus regulating the extent of immune reactions, and has an anti-
inflammatory role. In addition, it modulates the expression of the angiotensin converting enzyme I, renin and 
angiotensin II. Vitamin D deficiency has been shown to have a significant prevalence in patients with SARS-
CoV-2 infection compared to the general population, especially in patients with severe forms who required 
admission to the ICU (presence of severe respiratory failure, multiple organ insufficiency, sepsis and septic 
shock).  

For the time being, due to the lack of large studies, the role of vitamin D supplementation in the 
prevention and treatment of COVID-19 has not been demonstrated, but it is recommended as a general 
measure an increased vitamin D intake in the cold season. 

Keywords: vitamin D, immunity, COVID-19. 
 
 
[27] DOBRESCU, Ruxandra; Bucureşti, UMF „Carol Davila”,   
EFECTUL PANDEMIEI SARSCOV2 ASUPRA ADRESABILITĂȚII PACIENȚILOR CU PATOLOGIE 
TIROIDIANĂ BENIGNĂ SAU MALIGNĂ 

Ruxandra DOBRESCU1,2, Iulia CHIRIAC1,2, Ana Maria STANCU1,2, Corin BADIU1,2 

1 UMF „Carol Davila” 
2 Institutul Național de Endocrinologie ”C.I.Parhon” 
*autor corespondent: Prof. Univ. Dr. Corin Badiu, badicrin@yahoo.co.uk  

 
Pandemia SARSCov2 a determinat restructurarea majoră a serviciilor de sănătate, cu efect prin 

modificarea epidemiologiei (rata de diagnostic, complianța terapeutică și de dispensarizare) atât pentru bolile 
tiroidiene benigne (tiroidita autoimună, gușa endemică) cât și pentru cele maligne. Studiul este comparativ pe 
două intervale de timp, cu durata de 12 luni (martie 2019- martie 2020- martie 2021) asupra incidenței și 
prevalenței afecțiunilor tiroidiene, la nivelul Institutului de Endocrinologie „C.I.Parhon”. 

Majoritatea pacienților dispensarizați au fost urmăriți local sau prin telemedicină, rata de 
diagnostic a cazurilor noi și deci incidența a scăzut, în timp ce rata de prezentare a cazurilor grave s-a mărit. 
Acesta se referă la tireotoxicoze severe, mixedem precum și cancer tiroidian extins local, slab diferențiat, cu 
metastaze. Între cauzele declarate ale decalării prezentării au fost teama de infecția cu SARSCov2, 
dificultatea obținerii documentelor medicale sau a medicației specifice. Aceasta a dus și la apariția unor noi 
forme de îngrijire- telemedicina și la extinderea comisiilor interdisciplinare (tumor board). 

Cuvinte cheie:  Tiroidita, cancer tiroidian, telemedicina 
 
THE EFFECT OF THE SARSCOV2 PANDEMIC ON THE ADDRESSABILITY OF PATIENTS WITH 
BENIGN OR MALIGNANT THYROID DISORDERS 
 
 The SARSCov2 pandemic caused a major restructuring of health services, with effect by 
changing the epidemiology (diagnostic rate, therapeutic compliance and follow-up) for both benign thyroid 
disease (autoimmune thyroiditis, endemic goiter) and thyroid malignancies. The study is comparative over 
two time intervals, lasting 12 months (March 2019-March 2020-March 2021) on the incidence and prevalence 
of thyroid diseases, at the level of the Institute of Endocrinology "C.I.Parhon". 

Most (out)patients were followed locally or by telemedicine, the rate of diagnosis of new cases and 
therefore the incidence decreased, while the rate of severe cases increased. It refers to severe 
thyrotoxicosis, myxedema and locally extensive, poorly differentiated thyroid cancer with metastases. Among 
the declared causes of the presentation delay were the fear of SARSCov2 infection, the difficulty of obtaining 
medical documents or specific medication. This has also led to the emergence of new forms of care - 
telemedicine and the expansion of interdisciplinary commissions (tumor board). 

Keywords: Thyroiditis, thyroid cancer, telemedicine 
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Infecţia cu VHB cunoaşte mai multe stadii în funcţie de afectarea hepatică, riscul de progresie la 

ciroză hepatică sau hepatocarcinom, posibilitatea sau nu de aplicare a tratamentului antiviral. În funcţie de 
mai mulţi factori, se poate recurge la tratament antiviral, respectiv susţinerea  funcţiei hepatice încă de la 
începutul bolii.  

La pacientul pediatric există un algoritm de tratament ce necesită o planificare atentă, într-o 
echipă multidiciplinară. Indicaţiile de tratament antiviral sunt reprezentate de prezenţa Ag HBs, la mai mult de 
6 luni între 2 determinări succesive, prezenţa sau absenţa Ag Hbe, ADN VHB>2000UI/ml, Ig G anti VHD 
negativ, TGP peste valoarea normală şi stadiul fibrozei hepatice, evaluată prin Fibromax, Fibroactitest, 
Fibroscan sau puncţie biopsie hepatică (PBH). În cazul în care TGP este în limite normale dar stadiul fibrozei 
hepatice este cel puţin A1 sau F1, sau cel puţin 7kPa în cadrul Fibroscanului, atunci se iniţiază terapia 
antivirală.  

Principalele antivirale utilizate în România sunt interferon pegylat alfa 2a şi analogi 
nucleozidici/nucleotidici (ANN): adefovir, entecavir, tenofovir, lamivudina. În prezent, sunt admise 5 variante 
în tratamentul antiviral la copii: IFNα şi 4 NUCs : lamivudina, adefovir, entecavir, tenofovir.  

Cuvinte cheie:  VHB, antivirale, pacient pediatric 
 
THERAPEUTIC MANAGEMENT IN CHRONIC VIRAL HEPATIC INFECTION B IN THE PEDIATRIC 
PATIENT 
 

HBV infection has several stages depending on the liver damage, the risk of progression to liver 
cirrhosis or hepatocellular carcinoma, and the possibility to apply the antiviral treatment. Depending on 
several factors, it is possible to resort to antiviral treatment, respectively to support the liver function from the 
beginning of the disease.  

In the case of pediatric patient the treatment algorithm requires careful planning, in a 
multidisciplinary team. The indications for antiviral treatment are the presence of Ag HBs, at more than 6 
months between 2 successive determinations, the presence or absence of Ag Hbe, HBV DNA> 2000 IU / ml, 
IgG anti negative VHD, TGP above normal and the stage of liver fibrosis, evaluated by Fibromax, 
Fibroactitest, Fibroscan or liver biopsy puncture (PBH). If TGP is within normal limits but the stage of liver 
fibrosis is at least A1 or F1, or at least 7kPa in the Fibroscan, then antiviral therapy is initiated.  

The main antivirals used in Romania are interferon pegylate alpha 2a and nucleoside / nucleotide 
analogues (ANN): adefovir, entecavir, tenofovir, lamivudine. Currently, 5 variants are allowed in antiviral 
treatment for children: IFNα and 4 NUCs: lamivudine, adefovir, entecavir, tenofovir. 

Keywords: VHB, antivirals, pediatric patient 
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Introducere și scop: Evoluția diabetului zaharat spre instalarea complicațiilor cronice 

microvasculare este însoțită de dezvoltarea unui sindrom inflamator sistemic. Chitotriozidaza circulantă, o 
enzimă sintetizată în principal de celulele neutrofile și macrofagele activate, este considerată un marker al 
activării răspunsului imun și inflamator. Acest studiu și-a propus evaluarea relației dintre statusul inflamator, 
reflectat de nivelul chitotriozidazei circulante și evoluția diabetului zaharat de tip 1 spre dezvoltarea 
complicațiilor microvasculare cronice. 

Material și metode: Acest studiu observațional, transversal, a cuprins 82 de pacienți cu diabet 
zaharat de tip 1, evaluați și selectați consecutiv în cadrul Centrului de Diabet, nutriție și boli metabolice, Cluj-
Napoca. Au fost excluși pacienții cu boli inflamatorii, tumorale, hepatice, hematologice sau infecțioase acute. 

Rezultate: Activitatea enzimatică a chitotriozidazei a evoluat crescător, paralel cu durata de 
evoluție a diabetului, nivelele crescute fiind asociate cu apariția neuropatiei și a retinopatiei diabetice. Relația 
dintre nivelul chitotriozidazei circulante și apariția nefropatiei diabetice a fost influențată de prezența sau 
absența fumatului. La pacienții fumători, timpul de evoluție a bolii, de la debut până la apariția complicațiilor 
microvasculare cronice a fost mai scurt decât la cei nefumători. 

Concluzii: Pe baza acestor rezultate, chitotriozidaza ar putea fi considerată un biomarker util în 
monitorizarea pe termen lung a pacienților cu diabet zaharat de tip 1. 

Cuvinte cheie: diabetul zaharat de tip 1, chitotriozidaza, inflamația, complicații microvasculare ale 
diabetului. 

 
EVALUATION OF CHITOTRIOSIDASE AS A BIOMARKER OF EVOLUTION IN TYPE 1 DIABETES 
MELLITUS 
 

Introduction and purpose: The evolution of diabetes mellitus towards the onset of chronic 
microvascular complications is associated with a systemic inflammatory response. Circulating chitotriosidase, 
an enzyme synthetised by neutrophils and activated macrophages, is considered a biomarker of immune and 
inflammatory response activation. The aim of this study was to investigate the potential association between 
the extent of chronic inflammation, reflected by plasma chitotriosidase activity, and the evolution of type 1 
diabetic patients towards the occurrence of chronic microvascular complications. 

Material and methods: This observational, cross-sectional study comprised 82 consecutive 
patients with type 1 diabetes mellitus, evaluated at the Centre for Diabetes, nutrition and metabolic diseases, 
Cluj-Napoca. Patients with inflammatory, tumoral, hepatic, haematological or acute infectious disease were 
excluded. 

Results: Chitotriosidase enzymatic activity displayed a progressive evolution, correlated with the 
length of disease duration, higher levels being associated with the occurrence of diabetic neuropathy and 
retinopathy. The association between circulating chitotriosidase and the onset of diabetic nephropathy was 
influenced by the smoking status of patients. In smokers, the time span between disease onset and the 
occurrence of chronic microvascular complications was shorter than in non-smokers. 
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Conclusion: According to our results, chitotriosidase may be considered a useful biomarker for 
long-term follow-up of type 1 diabetic patients. 

Key-words: type 1 diabetes mellitus, chitotriosidase, inflammation, diabetic microvascular 
complications. 
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Lucrarea de faţă prezintă rezultatele unei cercetări realizate în mediul rural al judeţului Iaşi privind 

efectele produse procesului educativ de către actuala pandemie. Cercetarea are un caracter calitativ, metoda 
de lucru fiind focus grupul. Accentul este pus pe modul în care a fost conceput învăţământul în format online 
şi beneficiile sale din punct de vedere teoretic, respectiv pe modul în care acesta este perceput la nivelul 
fiecărui element din triada elev-familie-cadru didactic. Rezultatele scot în evidenţă maniera în care este 
reconfigurată relaţia familie-şcoală după un an de pandemie, iar concluziile prezintă o imagine actualizată a 
modului în care se desfăşoară procesul educativ în şcolile din mediul rural, în context pandemic. 

Cuvinte cheie:  proces educativ, mediu rural, context pandemic 
 
ABOUT THE EDUCATIONAL PROCESS IN CONTEXT OF PANDEMIC 
 

This paper presents the results of a research carried out in the rural area of Iaşi county on the 
effects produced by current pandemic to the educational process. The research has a qualitative character, 
the working method being the focus group. The emphasis is on the way in which online education was 
conceived and its benefits from a theoretical point of view, respectively on the way it is perceived at the level 
of each element of the student-family-teacher triad. The results highlight the way the family-school 
relationship is reconfigured after one year of pandemic, and the conclusions present an updated picture of 
how the educational process takes place in rural schools, in a pandemic context. 

Keywords: educational process, rural environment, pandemic context 
 

 
[31] FORNA, Norin; Iași, U.M.F.”Grigore T.Popa”;  norin.forna@gmail.com ;  
RECUPERAREA POSTCHIRURGICALA A FRACTURILOR PLATOURILOR TIBIALE 

Norin FORNA1*, Paul SÂRBU1  
1 U.M.F.”Grigore T.Popa” Iași 
*autor corespondent: Asist.univ.dr.Norin Forna, norin.forna@gmail.com 

 
Tratamentul fracturilor de platou tibial conduce la rezultate favorabile în cazul în care reducerea 

articulară și alinierea genunchiului sunt menținute iar complicațiile postoperatorii sunt evitate. Principalul 
obiectiv al etapei de îngrijire postoperatorie este de a minimiza complicațiile și rata de pierdere a reducerii 
fracturii, respectiv de a maximiza gradul de mobilitate a genunchiului, accelerarea  recuperării și refacerea 
funcțională.  

Analiza şi interpretarea rezultatelor tratamentului operator al fracturilor de platou tibial este dificilă 
datorită numărului mare de tipare de fracturi și de factori care pot afecta potențial evoluţia postoperatorie. 
Factorii care conduc cel mai previzibil la rezultate favorabile includ factorii individuali, factorii legaţi de 
mecanismele de leziune și factorii care țin de tratament. În general, tratamentul fracturilor de platou tibial 
conduce la rezultate favorabile în cazul în care reducerea articulară și alinierea genunchiului sunt menținute 
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iar complicațiile postoperatorii sunt evitate.  Durerea postoperatorie este minimă iar funcționarea de lungă 
durată a genunchiului este restabilită la majoritatea pacienților.  

Succesul intervenţiilor chirurgicale în tratamentul fracturilor de platou tibial poate fi afectat de o 
serie de efecte adverse şi complicaţii: pierderea reducerii, dehiscenţa plăgilor, infecția, artrita septică,  
rigiditate articulară, implanturi proeminente sau dureroase, absenţa unirii sau unirea întârziată a fragmentelor 
fracturate, artrita posttraumatică. 

Cuvinte cheie:  fracturi, platou tibial, postchirurgical, recuperare 
 
POSTSURGICAL RECOVERY IN TIBIAL PLATEAU FRACTURES  
 

Treatment of tibial plateau fractures leads to favorable results if joint reduction and knee alignment 
are maintained and postoperative complications are avoided. The main objective of the postoperative care 
stage is to minimize complications and the rate of loss of fracture reduction, respectively to maximize the 
degree of mobility of the knee, accelerated recovery and functional recovery.  

The analysis and interpretation of the results of the operative treatment of tibial plateau fractures 
is difficult due to the large number of fracture patterns and factors that can potentially affect the postoperative 
evolution. Factors that most predictably lead to favorable outcomes are as follows: individual factors, factors 
related to injury mechanisms, and treatment-related factors. In general, the treatment of tibial plateau 
fractures leads to favorable results if joint reduction and knee alignment are maintained and postoperative 
complications are avoided. Postoperative pain is minimal and long-term knee function is restored in most 
patients.  

The success of surgery in the treatment of tibial plateau fractures can be affected by a number of 
side effects and complications: loss of reduction, wound dehiscence, infection, septic arthritis, joint stiffness, 
painful implants, lack of joint or delayed union of fractured fragments, post-traumatic arthritis. 

Keywords: fractures, tibial plateau, postoperative, recovery 
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Pandemia Covid 19 a condus la modificări dramatice ale activităţii în diverse domenii socio-

economice. Medicii stomatologi au fost confruntați cu următoarele provocări: creșterea nevoilor pacienților de 
îngrijire dentară de rutină; creșterea ratei noilor patologii dentare; complicaţii legate de intâzierea unor 
proceduri dentare; schimbarea comportamentului pacientului datorită afectării psihologice și reducerii 
posibilităților financiare; măsuri noi şi reorganizarea circuitelor în cabinetele stomatologice pentru a preveni 
infecția cu Covid 19; gestionarea fluxului de pacienţi şi a programelor de lucru; necesitatea asigurării 
pacienţilor privind calitatea măsurilor de securitate sanitară.  

Aceste modificări au fost asociate cu efecte negative: creșterea prețului consumabilelor dentare; 
creșterea timpului de pregătire; scăderea numărului de pacienți tratați zilnic; scăderea cererii pacienților 
pentru tratamente complexe de reabilitare orală; scăderea timpului efectiv de lucru al pacienților. Medicina 
dentară se va confrunta cu următoarele tendinţe în era post-Covid: creşterea costurilor furnizării tratamentului 
dentar; creșterea cererilor pacienţilor de consultări online; modificarea istoricului medical al pacienţilor; 
reducerea cererii pentru tratamentele dentare elective; creşterea ratei de complicații grave la nivelul cavităţii 
orale pe termen lung; creşterea ponderii utilizării scanerelor intraorale digitale, a sistemelor CAD/CAM și 
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imprimantelor 3D pentru fabricarea lucrărilor protetice; creşterea cererii de echipamente de stomatologie 
digitale şi pentru cursuri de educaţie în stomatologia digitală. 

Cuvinte cheie:  stomatologie, pandemie, Covid 19, schimbări, tendințe 
 
CHALLENGES AND TRENDS IN CONTEMPORARY DENTISTRY IN THE PANDEMIC AND IN THE POST-
COVID-19 ERA 
 

The Covid 19 pandemic led to dramatic changes in activity in various socio-economic areas. In the 
pandemic, dentists were faced with the following challenges: increasing needs of patients for routine dental 
care; increasing rate of new dental pathologies; complications related to delayed dental procedures; 
changing the patient's behavior due to psychological damage and lower financial possibilities; new measures 
and reorganization of circuits in dental offices to prevent infection with Covid 19; managing patient flow and 
work schedules; the need to ensure patients on the quality of health security measures.  

These changes have been associated with negative effects: rising prices of dental supplies; 
increase preparation time; decrease in the number of patients treated daily; decreased patient demand for 
complex oral rehabilitation treatments; decreasing of the effective working time of patients. Dentistry will face 
the following trends in the post-Covid era: increased costs of providing dental treatment; increasing of the 
patients' requests for online consultations; changing of the medical history of patients; reduced demand for 
elective dental treatments; increasing of the rate of serious complications in the oral cavity in the long term; 
higher share of the use of digital intraoral scanners, CAD / CAM systems and 3D printing for the manufacture 
of prosthetic restorations; increased demand for digital dentistry equipment and education courses in digital 
dentistry. 

Keywords: dentistry, pandemic, Covid-19, changes, trends 
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Tehnologia laser şi tehnicile asistate de laseri au început să câștige popularitate în medicina 

dentară în ultimii 20 de ani. Tehnicile laser sunt utilizate în numeroase domenii ale stomatologiei atât ca 
instrumente adjuvante cât și ca tehnici primare de tratament. Categoriile de lasere dentare sunt laserele 
diodă (808nm-980nm), erbium (2740nm, 2940nm), CO2 (10600nm) sau Nd :YAG (1064nm). Scopul 
introducerii tehnologiei laser este de a depăși dezavantajele procedurilor convenţionale (durere, discomfort, 
sângerare, timpi de vindecare crescuţi).  

Majoritatea specialităților în stomatologie (chirurgie orală, implantologie, parodontologie, 
pedodonţie) pot beneficia de tehnicile asistate de laseri, care permit practicienilor să utilizeze proceduri 
minim invazive şi să crească gradul de acceptare al tratamentelor stomatologice pentru pacienţi. Eficienţa şi 
siguranţa terapiilor laser sunt asigurate atât prin cunoaşterea aprofundată a principiilor de bază şi 
parametrilor care stau la baza funcţionării dispozitivelor laser cât şi a rezultatelor studiilor care investighează 
eficienţa şi rata de succes a tehnicilor laser în medicina dentară.  

Pentru a accelera transformarea laseroterapiei într-o metodă de rutină în medicina dentară sunt 
necesare următoarele: antrenamentul clinicianului pe diferite protocoale de tratament, dezvoltarea designului 
sistemelor de transmitere a energiei laser, cooperarea strânsă dintre clinicieni şi industria producătoare de 
dispositive laser,  dezvoltarea unor studii clinice interdisciplinare. 

Cuvinte cheie:  laser, tehnologie, tehnici, minim invaziv  
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LASER APPLICATIONS: TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES 
 

Laser technology and laser-assisted techniques have begun to gain popularity in dentistry over 
the past 20 years. Laser techniques are used in many fields of dentistry both as adjuvant tools and as 
primary treatment techniques. The categories of dental lasers are diode lasers (808nm-980nm), erbium 
(2740nm, 2940nm), CO2 (10600nm), and Nd: YAG (1064nm) lasers. The purpose of introducing laser 
technology is to overcome the disadvantages of conventional procedures (pain, discomfort, bleeding, 
increased healing times).  

Most specialties in dentistry (oral surgery, implantology, periodontology, pedodontics) can benefit 
from laser-assisted techniques, which allow practitioners to use minimally invasive procedures and increase 
the degree of acceptance of dental treatment for patients. The efficiency and safety of laser therapies are 
ensured both by in-depth knowledge of the basic principles and parameters underlying the operation of laser 
devices and the results of studies investigating the efficiency and success rate of laser techniques in 
dentistry. In order to accelerate the transformation of laser therapy into a routine method in dentistry, the 
following are needed: clinician training on different treatment protocols, development of laser energy 
transmission systems design, close cooperation between clinicians and the laser device industry, 
development of interdisciplinary clinical trials. 

Keywords: laser, technology, techniques, minim invasive   
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Antropologia este știința care studiază omul în toate dimensiunile sale. Ca știință se situează la 

frontiera biologiei cu științele sociale, oferind astfel posibilitatea cunoașterii multilaterale a omului. Sănătatea 
și boala s-au impus în studiul antropologiei ca elemente bine definite. În acest context, oncologia ca 
specialitate medicală are ca obiect de studiu „cancerul”, considerat boala secolului, cu implicații medicale, 
patologice, sociale, ceea ce creează o legătură cu știința antropologică. 

În ziua de astăzi, îngrijirea pacientului oncologic, în contextul pandemiei Covid19, implică 
particularități. Restricțiile existente, pot duce la neglijarea simptomelor, adresabilitate tardivă la medic, 
diagnostic întârziat, cu consecințe nefaste pentru pacient, iar pentru echipa medicală presupune cazuri cu 
boală avansată la diagnostic și implicit eficiență terapeutică scăzută. Din punct de vedere psihologic, în mare 
parte pacienții sunt conștienți de riscul infecției în contextul bolii oncologice, lucru demonstrat prin numărul 
redus de cazuri pozitive în rândul lor (pacienții fiind testați la fiecare internare pe secție prin RT-PCR). 
Consider util pentru obiectivizarea legăturii între patologia oncologică și infecția cu Covid19 un studiu statistic 
comparativ între anii 2019-2020 și 2020-2021, pe secția Oncologie Medicală Arad. Studiul vrea să aducă în 
atenție influența infecției asupra adresabilității și stadiul la diagnostic și implicit eficienței terapeutice. 

În concluzie putem spune, cancerul este o patologie căreia trebuie să ii faci față cu devotament, 
informare continuă și putere de muncă. Este o adevărată provocare să lucrezi în cadrul oncologiei. 

Cuvinte cheie: pacient oncologic, pandemie COVID-19, restricții, studiu statistic 
 

THE ONCOLOGICAL PATIENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
 

Anthropology is the science that studies man in all its dimensions. As a science, it is on the border 
of biology with the social sciences, thus offering the possibility of multilateral knowledge of man. Health and 
disease have established themselves in the study of anthropology as well-defined elements. In this context, 
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oncology as a medical specialty has as object of study "cancer", considered the disease of the century, with 
medical, pathological, social implications, which creates a link with anthropological science. 

Today, the care of the cancer patient, in the context of the Covid pandemic19, involves 
particularities. Existing restrictions can lead to neglect of symptoms, late addressability to the doctor, delayed 
diagnosis, with adverse consequences for the patient, and for the medical team involves cases with 
advanced disease at diagnosis and implicitly low therapeutic efficiency. From a psychological point of view, 
most patients are aware of the risk of infection in the context of oncological disease, as evidenced by the low 
number of positive cases among them (patients being tested at each hospitalization by RT-PCR). I consider 
useful for objectifying the link between oncological pathology and Covid infection19 a comparative statistical 
study between 2019-2020 and 2020-2021, on the Medical Oncology section of Arad. The study wants to 
draw attention to the influence of the infection on the addressability and the stage at diagnosis and implicitly 
the therapeutic efficacy. 

In conclusion, we can say that cancer is a pathology that you have to deal with with devotion, 
continuous information and hard work. It is a real challenge to work in oncology. 

Keywords: oncology patient, COVID-19 pandemic, restrictions, statistical study 
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Societatea se confruntă în prezent cu fenomene cu risc major, gestionate de multe ori 

nesatifacator. Prevenția nu este suficientă în unele tipuri de schimbări climatice ceea ce aduce după sine 
recesiuni economice , migrații, crize sanitare.  Este afectată Sănătatea umană , Sănătatea viețuitoarelor și a 
mediului. Numeroase ecosisteme se degradează rapid și nu mai pot asigura conservarea calității vieții. 
Intervenția în dezastre nu este suficient de rapidă și nu poate minimiza efectele pe termen mediu și lung 
deoarece elementele suport ale deciziilor, politicilor publice și existenței mijloacelor de lucru nu se bazează 
întotdeauna pe accesarea în timp real a bazelor de date suport. În acest context se impune o digitalizare 
semnificativă a datelor de sinteză necesare evaluării vulnerabilităților habitatelor naturale, a speciilor 
protejate de faună și floră. Sistemele cyberfizice, validate de expertiza internațională, asigură armonizarea 
protecției mediului cu dezvoltarea oamenilor. Reconstrucția ecologică postcriză este o preocupare importantă 
a societății umane și este din ce mai mult bazată pe patrimoniul științific și tehnic cuprins în colecțiile de date 
digitalizate. 

Obiectivele urmărite în reabilitarea post criză vizează relația om-mediu-sănăate, dar și protecția 
surselor de apă și hrană. Formarea continuă, educația de ținută, analizele geopolitice folosite pentru 
dezvoltare durabilă sunt susținute prin cunoașterea serviciilor ecosistemice în timp de criză. Comunitățile 
umane au nevoie de servicii ecologice care leagă sistemul natural de necesitățile omului. Serviciile 
economice definesc relația între capitalul natural și factorul uman.Serviciile socio-culturale contribuie decisiv 
la mobilizarea conștientă a resursei umane în timpul crizelor. Multe din problemele bioetice generate de crize  
pot fi abodate prin prisma Strategiei Academiei Române, sintetizată prin evaluarea rezervelor strategice care 
vor fi lăsate și generațiilor următoare. Bibliotecile de date corect securizate asigură și evitarea fenomenelor 
de bioterorism care genrează catastrofe sau evenimente nedorite. 

Cuvinte cheie: digitalizare, crize complexe, bioetică 
 
DIGITALIZATION IN COMPLEX CRISES 
 
 Society is currently facing high-risk phenomena, often managed unsatisfactorily. Prevention is 
not enough in some types of climate change which leads to economic recessions, migration, health crises. It 
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affects human health, the health of living things and the environment. Many ecosystems are rapidly 
degrading and can no longer ensure the preservation of quality of life. Disaster response is not fast enough 
and cannot minimize the effects in the medium and long term because the supporting elements of decisions, 
public policies and the existence of the means of work are not always based on real-time access to support 
databases. In this context, a significant digitization of the synthesis data necessary to assess the 
vulnerabilities of natural habitats, of species protected by fauna and flora is required. Cyberphysical systems, 
validated by international expertise, ensure the harmonization of environmental protection with human 
development. Post-crisis ecological reconstruction is an important concern of human society and is 
increasingly based on the scientific and technical heritage contained in digitized data collections.  
 The objectives pursued in post-crisis rehabilitation aim at the human-environment-health 
relationship, but also at the protection of water and food sources. Human communities need ecological 
services that link the natural system to human needs. Economic services define the relationship between 
natural capital and the human factor. Socio-cultural services contribute decisively to the conscious 
mobilization of human resources in times of crisis. Many of the bioethical problems generated by the crises 
can be addressed through the prism of the Strategy of the Romanian Academy, synthesized by evaluating 
the strategic reserves that will be left to the next generations. Data libraries properly secure and avoid 
bioterrorism phenomena that generate catastrophes or unwanted events. 

Keywords: digitalization, complex crises, bioethics 
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Anul pandemic 2020 nu a fost „annus mirabilis” a lui Isaac Newton, dar ar putea fi o confirmare a 

reflecției galileene „e pur si muove”, pentru că SARS-Cov2 a făcut dovada validității  „principiului vitezelor 
virtuale” care, ar consta în distanță-viteză și timp. E aici o zonă de dialog și interes căreia doar natura, omul 
și medicina îi vor răspunde. Etica dialogului verde și proiectele academiilor europene, titlul prezentei lucrări 
va face referire la Consiliul Federal Elvețian (Comitetul de Etică pentru Biotehnologia Nonumană, 1998) și la 
o mai veche practică a academiilor europene privind cercetarea și descoperirea. „Spre pacea 
eternă”(Immanuel Kant,1795), „Vânătorii de microbi”( Paul de Kruif, 1926) și „Amintiri de la Solferino” (Henry 
Dunant,1863) sunt doar expresia modului în care apar și se dezvoltă marile idei și instituții. Rolul eticii în 
marile academii europene este acela de a crea  noi posibilități de dialog și de a determina apariția noului. În 
aceasta ar consta etica creativității și dialogul verde al naturii care ne înconjoară. 

Cuvinte cheie:  etică, dialog, natură, om, medicină, academii, pace, Henry Dunant.  
 
THE ETHICS OF GREEN DIALOGUE AND PROJECTS OF THE EUROPEAN ACADEMIES 
 

The pandemic year 2020 was not Isaac Newton’s “annus mirabilis”, but it could be a confirmation 
of the Galilean reflection “it’s pure and simple”, because SARS-Cov2 proved the validity of the “principle of 
virtual speeds” which would consist in distance-speed and time. This is a territory of dialogue and interest to 
which only nature, man and medicine will respond. The Ethics of green dialogue and the projects of the 
European academies, the title of this paper, will refer to the Swiss Federal Council (Ethics Committee for 
Nonhuman Biotechnology, 1998) and to an older practice of the European academies on research and 
innovation. “Toward Perpetual Peace” (Immanuel Kant, 1795), “Microbe Hunters” (Paul de Kruif, 1926) and 
“A Memory of Solferino” (Henry Dunant, 1863) are just an expression of the way in which great ideas and 
institutions develop. The role of ethics within the great European academies is to create new possibilities for 
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dialogue and to determine the emergence of the new. This is what ethics of creativity and the green dialogue 
of nature that surrounds us would consist of. 

Keywords: ethics, dialogue, nature, man, medicine, academies, peace, Henry Dunant 
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Conform legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, Legea 487/2002 

republicată în 2012, articolul 1 și 2 stipulează că: sănătatea mintală reprezintă un  obiectiv major al politicilor 
de sănătate publică din România. Ministerul Sănătății este autoritatea competentă pentru organizarea și 
controlul activităților de ocrotire a sănătății mintale a populației țării noastre. Putem determina rolul pe care 
trebuie să îl îndeplinească asistentul social pentru beneficiarul cu probleme de sănătate mintală. Natura 
acestor sarcini reprezinta poziția deosebită și deseori dificilă pe care asistența socială trebuie să o decidă 
între ingrijirea individuală a beneficiarului și controlul mentalului colectiv față de acesta. Asistența socială 
trebuie să reprezinte individul în fața societății. Munca asistentului social este aceea de a ajuta oamenii în 
rezolvarea problemelor legate de situația lor socială sau de viața personală.  

În cazul persoanelor cu boli psihice, asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap 
reprezintă activitatea desfăşurată de asistentul personal pentru găsirea unui loc de muncă persoanei cu 
handicap psihic, pregătirea acesteia pentru obţinerea postului şi păstrarea locului de muncă. Rolul 
asistentului social în integrarea socio-profesională a persoanelor cu probleme psihice pe perioada de Covid 
19 este esențial, în acest caz specialistul având de a face cu o dublă vulnerabilitate: boala psihică și boala 
infecțioasă.  

Cuvinte cheie: boli psihice, integrarea socio-profesională, asistent social, pandemia de Covid-19 
 
THE ROLE OF THE SOCIAL WORKER IN THE SOCIO-PROFESSIONAL INTEGRATION OF PEOPLE 
WITH MENTAL HEALTH DISORDERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC   
 

According to the law on mental health and the protection of people with mental health disorders 
(Law 487/2002, revised in 2012, Article 1 and 2), mental health is a major objective of public health policies in 
Romania. The Ministry of Health is the authority competent in organizing and controlling activities meant to 
protect the mental health of the population of our country. The social worker has a number of responsibilities 
with regard to the beneficiary with mental health problems. Because of the nature of these responsibilities, 
social work has a special and difficult position both in the individual care of the patient and in the shaping of 
the collective mind towards the beneficiary. Social work must represent the individual in the society. Social 
workers should help people solve problems related to their social status or personal life.  

They should assist the professional integration of people with mental health disorders, by aiding 
the beneficiaries in finding a job, and by preparing them for the workplace. The role of social workers in the 
socio-professional integration of people with mental health problems during the Covid-19 pandemic is 
essential, as they are faced with a double vulnerability: mental disease and infectious disease. 

Keywords: mental disorders, socio-professional integration, social worker, Covid-19 pandemic 
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Această întrebare ne-au pus-o numeroși părinți în toamna anului 2020, la prima tentativă de 

redeschidere a școlilor în plină evoluție a epidemiei de SARS-COV-2 în România, dată fiind profesia mea de 
medic pediatru. Atunci la scurt timp s-a renunțat la învățământul cu prezența fizică a elevilor în școală, în 
favoarea învățământului online. Acum, suntem din nou în situația de a răspunde la această întrebare. 

Contagiunea cu SARS-COV-2 se realizează print-un așa numit “lanț epidemiologic” care este 
format din trei verigi principale: sursa de infecție, masa receptivă (personalul didactic, nondidactic și dintre 
elevii din școală care nu au avut infecția) și calea de transmitere a infecției (aerogenă, contact direct, obiecte 
contaminate etc.). 

Vaccinarea realizează următoarele forme de protecție față de infecția cu SARS-COV2: scade 
numărul de infecții; scade numărul formelor grave; scade numărul deceselor; produce anticorpi și limfocite 
capabile să distrugă și să elimine virusul din corpul uman; determină memorie imunologică. 

Într-o instituție școlară sunt prezente toate verigile lanțului epidemiologic. Din păcate nu avem 
încă un vaccin și pentru copii pe plan mondial însă, dacă acționăm corect asupra verigilor lanțului 
epidemiologic, putem opri sau diminua contagiunea și să determinăm certitudinea securității medicale în 
cadrul procesului de învățământ.     

Cuvinte cheie:  învățământ, pandemie, lanț epidemiologic 
 
RESUMPTION OF EDUCATION IN SCHOOL, IS IT MEDICALY SAFE? 
 

This is a question that was asked by many parents in autumn 2020 when schools were trying to 
open again during full evolution of SARS-CoV2 epidemic in Romania. Shortly, on-line education was 
preferred to classic education. Nowadays, this question arises once more. 

Contagion with SARS-CoV2 is possible through the so called epidemiological chain that has three 
main links: infection source, receptive mass (educational personnel, auxiliary personnel and students that did 
not have this infection), and the transmission way (by air, direct contact, contaminated objects and others). 

Vaccination can protect against SARS-CoV2 infection through lowering the number of infections; 
lowering the number of severe forms; lowering deaths; production of antibody and lymphocytes capable of 
destroying and eliminating the virus from the human body; immunologic memory. 

In a school building all the links of the epidemiological chain are present. Unfortunately, we do not 
have a vaccine for children worldwide but, if we act on the links of the immunological chain we can stop or 
lower infection rates and assure medical security for the educational process. 

Keywords: education, pandemic, epidemiologic chain 
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Institutul Național ”Cantacuzino” a fost înființat pe 1 aprilie 1921, prin Decretul Regal de Înființare 

a Institutului de seruri și vaccinuri ”Prof.Dr.I.Cantacuzino”. De-a lungul timpului acest institut a oferit soluții 
pentru menținerea României la nivel mondial în diagnosticul imunologic în practica medicală încă din anii 
1965-1970 când a fost dezvoltată tehnica Mancini.  

Am considerat timp 40 de ani Institutul Prof. Dr. Ion Cantacuzino ca pe un ,,bastion,, care stă la 
baza strategiei care asigură în mare parte independența și suveranitatea României în domeniul sănătății 
publice, care a fost rațiunea de a fi, de a exista a acestui institut. Aceasta pentru că echipa acestui institut a 
pus la dispoziția întregii țări mijloacele materiale necesare acestui obiectiv ca de exemplu vaccinurile pentru 
vaccinarea de bază a populație pediatrice și a adulților împotriva unor boli severe: tuberculoză, tetanus, tuse 
convulsivă, difterie, rujeolă, gripă etc; producția de imunoglobuline cu administrare intravenoasă (IGIV); 
producția de imunomodulatori; posibilitatea unor cercetări științifice comune între colective ale diverselor 
institute. 

Rolul Institutului Cantacuzino în sănătatea publică poate deveni din nou esențial cu redobândirea 
poziției de instituție strategică națională în domeniul sănătății publice. 

Cuvinte cheie:  Cantacuzino, centenar, diagnostic imunologic 
 
CENTENARY OF CANTACUZINO NATIONAL INSTITUTE 

 
”Cantacuzino” National Institute was established on the 1st of April 1921 by royal decree. Over 

time, this institute has offered solutions for Romania to keep up with worldwide updates in immunologic 
diagnosis, starting with the Mancini technique in 1965-1970. 

For 40 years I have considered Prof. Dr. Ion Cantacuzino Institute as a ”stronghold” for the 
strategy to assure independency and suveranity for Romania in public health, the aim of this institute. This 
was possible because the institutes’ team provided our country with matherials and methods required for this 
objective such as vaccines for pediatric and adult patients against severe disease such as: tuberculosis, 
tetanus, whooping cough, diphteria, measles, influenza virus and others; immunoglobulin for intravenous use 
production; immunomodulators production; the possibility of various collaboration between teams in different 
institutes. 

The role of “Cantacuzino” National Institute can become once more essential along with 
regaining its’ strategic position in the public health system. 
 Keywords: Cantacuzino, centenary, immunologic diagnosis 
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În literatura de specialitate există studii care identifică la nivel general relaţia dintre trăsăturile de 
personalitate şi modalităţile de reacţie la mediu şi de percepere a stresului (Vollrath, 2001, Cooper, 2013, 
Beihl et al., 2020, Leszko et al., 2020) şi cercetări despre influenţa nivelului stimei de sine şi a strategiilor de 
coping în modalitatea de raportare la viaţa cotidiană (Martyn-Nemeth et al., 2009, Hubbs et al., 2012).  

Obiectivul acestei cercetări este investigarea relaţiei dintre personalitate, stima de sine şi 
strategiile de coping ca factori mediatori ai stresului perceput în contextul pandemiei COVID.   

Datele statistice obţinute în urma aplicării instrumentelor de diagnoză pe 34 de subiecţi au relevat 
faptul că reacţiile adaptative ale oamenilor şi nivelul redus de stres perceput sunt asociate cu anumite 
particularităţi ale personalităţii: extraversie, amabilitate, conştiinciozitate şi stabilitate emoţională, cu un nivel 
mediu al stimei de sine şi cu strategii de coping precum: acceptare, acţiune asertivă, focalizare pe planificare, 
relaţionare socială, căutarea suportului social şi acţiune prudentă.  

Rezultatele acestui studiu, deşi semnificative statistic, trebuie tratate cu prudenţă întrucât au la 
bază un număr redus de subiecţi şi reprezintă mai degrabă un studiu-pilot. Cu toate acestea, se poate 
evidenţia importanţa intervenţiei psihologice pentru gestionarea stimei de sine şi a formării/dezvoltării 
strategiilor de coping adecvate pentru a participa la adoptarea unor comportamente adaptative ale oamenilor 
în contextul pandemiei COVID. 

Cuvinte cheie:  personalitate, stimă de sine, strategii de coping, stress 
 
PERSONALITY, SELF-ESTEEM AND COPING STRATEGIES AS MEDIATING FACTORS OF THE 
PERCEIVED STRESS IN THE CURRENT PANDEMIC CONTEXT 
 

Various studies have identified and analysed, from a general perspective, the relation between the 
personality traits and the ways one perceives the stress and reacts to the environment (Vollrath, 2001, 
Cooper, 2013, Beihl et al., 2020, Leszko et al., 2020). Also, many researches have approached the influence 
of the self-esteem level and of the coping mechanisms/strategies over the way one tackles the everyday life 
(Martyn-Nemeth et al., 2009, Hubbs et al., 2012). 

The purpose of this study is to analyse the relation between personality, self-esteem and the 
coping strategies regarded as mediating factors of the perceived stress in the current pandemic context. 
The statistical data from 34 test subjects have shown that individuals’ adaptive reactions and the low level of 
stress are associated with certain personality features such as extraversion, amability, conscientiousness 
and emotional stability, a medium level of self-esteem, and with coping stratgies like acceptance, assertive 
action, focus on planning, social relationing, search for social support and prudent action. 

Although the results of the study are statistically significant, they should be critically approached 
as they are based on a small number of subjects and, as a consequence, could be considered rather the 
results of a pilot study than of a complete research. 

However, they can be used to stress the importance of psychological counseling/intervention in 
the field of managing the self-esteem and the development of coping strategies leading to the embracement 
of adaptive behaviours in the current pandemic context. 

Keywords: personality, self-esteem, coping strategies, stress 
 

 
[42] GRELUS, Alin; Arad, Univ. de Vest „Vasile Goldiș”, Fac. de Medicină; alin_gvg@yahoo.com 
CORELAȚIA DINTRE FACTORII ANATOMICI ȘI HISTOLOGICI LA PACIENȚII NOU DIAGNOSTICAȚI CU 
CANCER RENAL DIN JUDEȚUL ARAD 

Alin GRELUS1,2*, Alexandru NESIU1,2, Ioan IOIART1,2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad, Facultatea de Medicină, Arad 
2Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Arad,  
*autor corespondent: Alin Grelus e-mail  alin_gvg@yahoo.com 

 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 67 of 117 

 

 

Carcinomul renal este considerat printre cele mai frecvente zece tipuri de cancer identificate la 
nivel mondial și cea mai frecventă afecțiune tumorală solidă a rinichiului, care reprezintă aproximativ 90% din 
toate afecțiunile maligne ale rinichilor. 

Carcinomul renal include diferite subtipuri histopatologice și genetice specifice, cuprinzând un 
grup heterogen de cancere derivate din celulele epiteliale tubulare renale, cu o predominanță de 1.5:1 la 
bărbați față de femei și cu o incidență maximă care apare între vârsta de 60 și 70 de ani. 

Diagnosticul și tratamentul cancerului renal în ultimele decenii a suferit o perioadă de schimbări 
fără precedent, datorită progresului științific, astfel încât sistemul de clasificare ISUP și stadializarea TNM 
sunt utilizate pentru a identifica opinia actuală cu privire la clasificarea anatomică și histologică, factorii de 
prognostic, stadializarea și biologia moleculară a tumorilor renale. 

Scopul acestui studiu este de a evalua corelația dintre factorii anatomici și histologici la pacienții 
nou diagnosticați cu cancer renal din județul Arad pentru a prezice agresivitatea cancerului renal în momentul 
diagnosticului. 

Cuvinte cheie:  Cuvinte cheie: rinichi, neoplasm, grad tumoral, tip histologic 
 
CORRELATION BETWEEN ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL FACTORS IN NEWLY DIAGNOSED 
KIDNEY CANCER PATIENTS IN ARAD COUNTY 
 

Renal cell carcinoma is considered among the ten most common cancers identified worldwide and 
the most common solid tumoral lesion of the kidney, witch accounts for approximately 90% of all kidney 
malignancies.  

Renal carcinoma includes various specific histopathological and genetic subtypes, comprising a 
heterogeneous group of cancers derived from renal tubular epithelial cells, with a predominance of 1.5 : 1 in 
males over females and with a maximum incidence that occurs between 60 and 70 years. Diagnosis and 
treatment of kidney cancer in recent decades suffered a period of unprecedented change, due to scientific 
progress, and by this means, ISUP grading system and TNM classification are used to identify the current 
opinion regarding the anatomical and histological classification, prognostic factors, tumoral staging and 
molecular biology of renal tumors.  

The purpose of this study is to evaluate the correlation between anatomical and histological 
factors in newly diagnosed kidney cancer patients in Arad county in order to predict kidney cancer 
aggressiveness at time of diagnosis. 

Keywords: kidney, cancer, tumor Grade, histology type 
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Pe data de 11 martie 2020, OMS declara infecția cu virusul SARS-CoV2 pandemie. După 

perioada acută a bolii pot apare simptome noi sau vor persista cele prezente.  Au fost raportate simptome și 
complicații pe termen mediu ale infecției COVID-19 asupra mai multor organe precum cordul, plămânii, 
ficatul, rinichii, creierul. Monitorizarea ulterioară variază de la o săptămână pănă la trei luni, în funcție de 
simptomatologia și factorii de risc prezenți. În această perioadă pot apare simptome noi sau vor persista cele 
prezente din etapa anterioară.  

Cele mai frecvente simptome raportate de pacienți la 4 săptămâni de la debutul clinic sunt 
reprezentate de: oboseală, tulburări de somn, dificultăți în respirație, mialgii, artralgii. Timpul de recuperare 
variază; în majoritatea cazurilor simptomele se remit în 12 săptămâni. 
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Probabilitatea de a dezvolta infecție cu SARS-CoV2 simptomatic persistentă sau sindromul post-
COVID-19 nu este legată de severitatea episodului acut de COVID-19. Se recomandată evaluarea clinică de 
către medical de familie după 4 săptămâni de la debutul bolii, în vederea stabilirii semnelor și simptomelor 
care necesită evaluare paraclinică suplimentară sau doar monitorizare activă ulterioară prin teleconsultație. 
În timpul evaluării inițiale de urmărire, obținem un istoric cuprinzător al bolii COVID-19 a pacientului, 
incluzând cronologia bolii, durata și severitatea simptomelor, tipurile și severitatea complicațiilor.  

Necesitatea testelor de laborator este determinată de severitatea bolii, de rezultatele anterioare în 
timpul bolii lor și de simptomele actuale.  

Cuvinte cheie:  SARS-CoV2, post-Covid-19, evaluare clinică 
 
ASSESSMENT OF PATIENTS WITH POST-COVID-19 SYMPTOMS 
 

On March 11, 2020, the WHO declared the SARS-CoV2 virus infection a pandemic. After the 
acute period of the disease, there is a possibility of new symptoms appearing or of those present persisting. 
Medium-term symptoms and complications of COVID-19 infection have been reported in several organs such 
as the heart, lungs, liver, kidneys, and brain. Subsequent monitoring varies from one week to three months, 
depending on the symptoms and risk factors present. 

During this period, new symptoms may appear. It is also possible that those present from the 
previous stage will persist. The most common symptoms reported by patients at 4 weeks after the clinical 
onset are: fatigue, sleep disturbances, difficulty breathing, myalgias and arthralgias. Recovery time varies; in 
most cases the symptoms are resolved within a 12 week time period. The likelihood of developing a 
persistent symptomatic SARS-CoV2 infection or post-COVID-19 syndrome is not related to the severity of the 
acute COVID-19 episode. Clinical evaluation by a family physician is recommended after 4 weeks from the 
onset of the disease, in order to establish the signs and symptoms that require additional paraclinical 
evaluation or only to offer subsequent active monitoring by teleconsultation. 
  During the initial follow-up assessment, we obtain a comprehensive history of the patient's 
COVID-19 disease, including disease history, duration and severity of symptoms, types and severity of 
complications. The need for laboratory tests is determined by the severity of the disease, previous results 
during their illness and current symptoms. 

Keywords: SARS-CoV2, post-COVID-19, clinical assessment 
 

 
[44] IONESCU-TÎRGOVIȘTE, Constantin; Academia Română – secția de științe medicale;  

CENTENAR INSULINA – HORMONUL VIEȚII – O SUTĂ DE ANI DE LA DESCOPERIRE 
Constantin Ionescu-Tîrgoviște* 
*corespondență: cit.paulescu@gmail.com 

 
La centenarul descoperirii insulinei, apelativul "hormon al vieții" este confirmat de miile de articole 

publicate anual, în care tratamentul cu insulină este menționat nu în contextul diabetului, ci în alte 
circumstanțe, precum infecția cu virusul Covid-19, în boala Alzheimer sau la vârstnicii astenizați, pentru 
revigorarea vitalității lor, ori in tuberculoza rezistentă la tratament.  

Asociația Medicală Română va organiza la începutul lunii Septembrie, un simpozion omagial, 
în care vor fi prezentate diferitele fațete ale unei  molecule mici, alcătuită din numai 51 de aminoacizi, 
distribuiți în două lanțuri, unul mai mare și altul mai mic, unite prin două legături disulhidrice.  

O a treia legatură disulfhidrică este amplasată pe lanțul mic, care definitivează structura spațiala a 
moleculei, astfel organizată, pentru a se lega puterinic de receptorii săi specifici, activând în final 
întregul metabolism energetic al organismului.  

Fără prezența insulinei, viața organismului încetează. De aici și apelativul de "hormon al vieții". 
Cuvinte cheie: insulină, centenar, hormonul vieții 
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THE CENTENARY OF INSULIN – ONE HUNDRED YEARS SINCE THE DISCOVERY 
 

On the centenary of the discovery of insulin, the nickname "hormone of life" is confirmed by 
thousands of articles published annually, in which insulin treatment is mentioned not in the context of 
diabetes, but in other circumstances, such as Covid-19 virus infection, Alzheimer's disease or asthenic 
elderly, to invigorate their vitality, or in treatment-resistant tuberculosis. 

The Romanian Medical Association will organize at the beginning of September, a tribute 
symposium, in which will be presented the different facets of a small molecule, composed of only 51 amino 
acids, distributed in two chains, one larger and one smaller, joined by two bonds disulhidrice.  

A third disulfide bond is attached to the small chain, which completes the spatial structure of the 
molecule, thus organized, to bind strongly to its specific receptors, finally activating the entire energy 
metabolism of the body. 

Without the presence of insulin, the body's life ceases. Hence the nickname "hormone of life". 
Keywords: insulin, centenary, life hormone 
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Restaurarea icoanei pe lemn Maica Domnului cu Pruncul, piesă de valoare patrimonială, face 
obiectul acestei prezentări. Icoana a beneficiat de intervenții de restaurare în cadrul Centrului ASTRA pentru 
Patrimoniu. Acest Centru are drept scop principal activitatea de investigare și cercetare, restaurare, 
conservare și valorificare a patrimoniului cultural mobil.  

Operațiile de restaurare efectuate pe această piesă luată în studiu au fost complexe, atât la nivelul 
suportului din lemn cât și la nivelul straturilor picturale. Icoana a fost analizată din punct de vedere al stării de 
conservare, s-au făcut determinări fizico-chimice și investigații biologice şi s-a întocmit documentaţia în 
vederea restaurării. Investigațiile chimice au fost coroborate cu analizele fizice realizate cu spectrometrul de 
fluorescenţă de raze X portabil. Operațiile de restaurare au constat în desprăfuiri, degresări, consolidări, 
chituiri și curățiri la nivelul suportului din lemn, în consolidarea profilactică și consolidarea propriu-zisă a 
straturilor picturale, îndepărtarea foiţei japoneze, curăţirea, degresarea şi chituirea zonelor lacunare, în 
efectuarea testelor de curăţire la nivelul straturilor picturale cu amestecuri de solvenți, intervenții de integrare 
cromatică și vernisare.  

Dincolo de actul de restaurare, obiectivul nostru este acela de a pune în valoare această icoană 
pe lemn păstrată în colecţia Muzeului ASTRA. Diseminarea rezultatelor cercetării în domeniul conservării și 
restaurării patrimoniului se realizează prin cursuri teoretice și laboratoare practice de formare, publicații sau 
transfer informațional. 

Cuvinte cheie:  icoană pe lemn, conservare, restaurare, valorificare, patrimoniu.  
 
RESTAURATION OF THE ICOAN ON WOOD VIRGIN MARY AND CHILD FROM THE COLLECTION OF 
THE ASTRA MUSEUM 
 

Restoration of the icon on wood Virgin Mary and Child, a piece of heritage value, is the subject of 
this presentation. The icon has benefited from restoration interventions at the ASTRA Heritage Centre. The 
main purpose of this Centre is to investigate and research, restore, conserve and recover the mobile cultural 
heritage. The restoration work performed on this piece was complex, both at the level of the wooden support 
and at the level of the painting layers. The icon was analysed from the viewpoint of its conservation status, 
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physico-chemical determinations and biological investigations were performed and the documentation was 
prepared for the restoration. Chemical investigations were corroborated by physical analyses conducted with 
the portable X-ray fluorescence spectrometer. Restoration operations consisted of dedusting, degreasing, 
reinforcements, puttying and cleaning at the level of the wooden support, in prophylactic consolidation and 
actual reinforcement of the painting layers, removal of the Japanese sheet, cleaning, degreasing and puttying 
of the areas with lacunae, in carrying out cleaning tests at the level of the painting layers with mixtures of 
solvents, chromatic integration interventions and varnishing. Beyond the act of restoration, our objective is to 
highlight this icon on wood preserved in the collection of the ASTRA Museum. Dissemination of the results of 
research in the field of heritage conservation and restoration is carried out through theoretical courses and 
practical laboratories of training, publications or information transfer. 

Keywords: icon on wood, conservation, restoration, recovery, heritage. 
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Introducere: În decursul timpului, violența domestică a început să se individualizeze în cadrul 

violenței interpresonale datorită problemelor medicale, legale și sociale pe care le determină. Datorită 
multiplelor valențe (verbale, psihologice, fizice, sexuale, economice, sociale, spirituale, cibernetice), 
eradicarea acesteia pare utopică. Fenomenul are izvoare ancestrale pe baza modelului patriarhal inițial 
adoptat de către majoritatea culturilor umane. Prin prisma aspectelor sociale și culturale, violența domestică 
poate fi considerată un fenomen antropologic. 

Scop: Scopul acestei lucrări este acela de a pune în evidență aspectele particulare ale violenței 
domestice și ale violenței de gen prin prisma diferențelor culturale care pot să se afle la baza propriilor valori 
ale persoanei.  

Material și metode: Am analizat fundaul nostru socio-cultural și literatura de specialitate din 
întreaga lume pe tema obiceiurilor, tradițiilor, rolul femeii în familie și societate și implicit fenomenul violenței 
domestice, realizând o incursiune transculturală care să vizeze resorturile fenomenului, consecințele și  
eventualele măsuri particulare care au fost tentate în timp.  

Rezultate: Există diferențe în termenii cauzelor, împrejurărilor, formelor, gravității și toleranței 
fenomenului, depinzând de contextul cultural, care uneori implică și „cultura violenței”.   

Concluzii: Convingerile culturale care stau la baza comportamentului agresional și conferă 
continuitatea relației victimă-agresor, trebuie conștientizate și înțelese, fiind vitale în demersurile necesare 
raportării violenței domestice și violenței de gen, în vederea eradicării sau cel putin a scăderii/ atenuării 
fenomenului. 

Cuvinte cheie:  antropologie, violența domestică 
 
ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF DOMESTIC VIOLENCE 
 

Introduction: Down the ages, domestic violence began to individualize within interpersonal 
violence due to the medical, legal and social problems generated. Given its many valences (verbal, 
psychological, physical, sexual, economic, social, spiritual, cybernetic) its eradication seems a utopian 
desideratum. The phenomenon has ancestral springs on the background of the patriarchal model initially 
adopted by most cultures. Regarding its social and cultural aspects, domestic violence can be considered an 
anthropological phenomenon:  



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 71 of 117 

 

 

Objectives: The aim of this paper is to expose particular aspects of domestic violence, and 
implicitly of gender violence, through the prism of cultural differences that may underlie the person's own 
values. 

Material and methods: We analyzed our socio-cultural background and the literature from around 
the world on customs, traditions, the role of women in family and society and implicitly the phenomenon of 
domestic violence, making a cross-cultural incursion to address the sources of the phenomenon, 
consequences and possible particular measures that have been tempted over time. 

Results: There are differences in terms of causes, circumstances, forms, severity and tolerance of 
the phenomenon, depending on the cultural context, which sometimes involves the "culture of violence".  

Conclusions: The cultural beliefs that underlie the aggressive behavior and give continuity to the 
victim-aggressor relationship, must be aware and understood, being vital in the necessary steps to report 
domestic violence and gender violence, to eradicate or at least decrease/ soften the phenomenon. 

Keywords: anthropology, domestic violence 
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Pandemia COVID-19 declarată în anul 2020, prin impactul asupra sănătății publice și-a pus 

amprenta asupra tuturor sectoarelor vieții fiecăruia dintre noi, vieții sociale, economice, financiare și nu 
numai. Scop: Prezenta lucrare își propune o analiză a evoluției cercetării prin prisma implicării laboratorului 
de cercetare din INSMC – Pediatrie și Obsterică Socială.  

Material și Metodă: Au fost analizate strategiile adoptate în cercetare, caracteristicile cercetării în 
timpul pandemiei, modalitatea de desfășurare a proiectelor, activitățile implementate de către colectivul 
nostru. 

Rezultate: Odată cu instalarea pandemiei atenția cercetărilor a fost îndreptată spre noua 
problemă, cea a infecției cu virusul SARS Cov 2 și a efectelor sale - ocazie  de a pune în valoare experiența 
echipei noastre multidisciplinare pentru a implementa un proiect nou de dinamică a virusului. Au fost 
adoptate sau schimbate metodele de studiu. În studiile epidemiologice s-a trecut de la culegerea datelor pe 
teren prin contact direct, la completarea chestionarelor online sau prin telefon. Întâlnirile internaționale și 
naționale pentru schimburile de experiență a unor practici de succes și transfer de cunoștințe au fost anulate 
și înlocuite cu întâlniri online. Studiile clinice s-au bazat în principal pe date din registre, acestea fiind 
considerate o bună metodă de stocare a informației și cercetare, ex. date din registrul de screening PKU și 
hipotiroidie MEDILOG. Diseminarea rezultatelor cercetării s-a facut în principal online. 

Discuții: Pe baza analizei dintre barierele și oportunitățile pe care le-a creat pandemia în 
cercetare, discuțiile în lucrare se axează pe spectrul viitoarelor cercetări în pediatrie și obsterică socială, în 
momentul reducerii și stopării pandemiei.   

Cuvinte cheie: bariere cercetare, pandemie, oportunități, online 
 
BARRIERS AND OPPORTUNITIES IN RESEARCH DURING PANDEMIC  
 

The COVID-19 pandemic declared in 2020, through the impact on public health, has left its mark 
on all sectors of life of each of us, social, economic, financial and more. Purpose: This paper aims to analyze 
the evolution of research through the involvement of the research laboratory of INSMC - Pediatrics and 
Social Obstetrics. 
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Material and Method: The strategies adopted in the research, the characteristics of the research 
during the pandemic, the way of carrying out the projects, the activities implemented by our team were 
analyzed. 

Results: With the installation of the pandemic, the focus of research was on the new problem, that 
of SARS Cov 2 virus infection and its effects - an opportunity to highlight the experience of our 
multidisciplinary team to implement a new project on virus dynamics. Study methods have been adopted or 
changed. In epidemiological studies, it has gone from collecting data in the field through direct contact, to 
completing online questionnaires or by telephone. International and national meetings for the exchange of 
experiences of successful practices and knowledge transfer have been canceled and replaced with online 
meetings. Clinical trials were mainly based on data from registries, which are considered a good method of 
information storage and research, e.g. data from the MEDILOG PKU screening and hypothyroidism registry. 
The dissemination of the research results was mainly done online. 

Discussions: Based on the analysis between the barriers and opportunities created by the 
pandemic in research, the discussions in the paper focus on the spectrum of future research in pediatrics and 
social obstetrics, when the pandemic is reducing and stopping. 

Keywords: research barriers, opportunities, pandemic, online 
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Malpraxisul dentar este considerat o problemă definită, cu care se confruntă tot mai mulți medici 
stomatologi. Contextul general al malpraxisului dentar este perceput diferit de către pacienți, medicii 
stomatologi sau avocații, în funcție de pregătirea profesională a fiecăruia și circumstanțele date. Toți medicii 
stomatologi sunt obișnuiți cu diferite tipologii de pacienți. Astfel, pe lângă pregătirea profesională dentară, 
medicul stomatolog trebuie să aibă o abilitate bine cultivată de comunicare cu pacienții, astfel încât pe 
termen scurt sau lung să se creeze o relație profesională medic-pacient bazată pe respect, încredere și 
seriozitate.   

Însă există situații, în care această relație poate fi perturbată din cauza unor eșecuri din partea 
medicului stomatolog, sau chiar a pacientului. Aceste eșecuri pot fi de natură deliberată din partea medicului 
stomatolog, care ignoră în aceste cazuri protocoalele dentare stabilite, sau pot fi neintenționate, cauzate de 
diferite aspecte de natură umană (stare/dispoziție neadecvată a medicului stomatolog de a efectua o 
manoperă) sau materială (materialele folosite au ieșit din termenul de valabilitate, ustensilele folosite sunt 
neadecvate din punct de vedere calitativ), creând în acest caz prejudicii de natură medicală pacientului în 
cauză. 

Există multe tipuri de reclamații, unele dintre acestea pot fi rezolvate medical, altele nu. 
Majoritatea medicilor stomatologi tind să considere că orice reclamație făcută de pacienți poate conduce la 
acuzații de malpraxis. Prin urmare, fiecare medic în parte ar trebui să-și însușească câteva informații de bază 
despre conceptul de malpraxis dentar, principiile sale fundamentale și modele posibile de răspundere cu 
privire la acordarea tratamentului corect stomatologic. 

Cuvinte cheie: malpraxis dentar, reclamație, relație medic-pacient 
 
DENTAL MALPRAXIS 
 

Dental malpractice is considered a definite problem that more and more dentists are facing. The 
general context of dental malpractice is perceived differently by patients, dentists or lawyers, depending on 
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the professional training of each and the given circumstances. All dentists are accustomed to different types 
of patients. Thus, in addition to professional dental training, the dentist must have a well-cultivated ability to 
communicate with patients, so that in the short or long term to create a professional doctor-patient 
relationship based on respect, trust and seriousness.  

But there are situations in which this relationship can be disrupted due to failures on the part of the 
dentist, or even the patient. These failures may be deliberate on the part of the dentist, who in these cases 
ignores established dental protocols, or may be unintentional, caused by various aspects of a human nature 
(inadequate condition / disposition of the dentist to perform a maneuver) or material (the materials used have 
expired, the utensils used are inadequate in terms of quality), in this case creating medical damage to the 
patient concerned. 

There are many types of complaints, some of which can be resolved medically, others not. Most 
dentists tend to believe that any complaint made by patients can lead to allegations of malpractice. 
Therefore, each individual doctor should acquire some basic information about the concept of dental 
malpractice, its fundamental principles and possible models of responsibility regarding the provision of 
correct dental treatment. 

Keywords: dental malpractice, complaint, doctor-patient relationship 
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Dacă...toată Scriptura este de Dumnezeu insuflată şi de folos... (2 Tim.III,16-17) atunci Sfânta 

Tradiţie a Bisericii devine al doilea izvor şi continuator al descoperirii învăţăturilor dumnezeieşti care îl 
ghidează pe om spre desăvârşire, pregătindu-l pentru tot lucrul bun (idem). 

Sfânta Tradiţie este susţinută de viaţa bisericească organizată conform legilor şi poruncilor 
bisericeşti – în care sunt incluse hotărârile şi legile sinoadelor ecumenice şi particulare, vieţile şi scrierile 
Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, în măsura în care acestea fixează şi păstrează în scris adevărata  tradiţie a 
Bisericii şi sunt în acord cu credinţa acesteia; cele 9 porunci bisericeşti, datinile şi obiceiurile bisericeşti 
comune şi, în special, datinile liturgice cuprinse în canoanele acestora, precum şi cultul divin. Sfânta Tradiţie 
clarifică şi explică timpul şi modul practic în care trebuie să se desfăşoare aceste ritualuri bisericeşti. 

Într-un sens general, Teologia Morală – ce susţine Tradiţia Bisericii – include şi Mărturisirile sau 
Confesiunile de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, în care sunt incluse învăţături morale. De exemplu: 
Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă (aprobată de Sinodul de la Iaşi din 1642), Mărturisirea patriarhului 
Dosoftei al Ierusalimului; Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă – a Bisericii Ortodoxe autocefale, tipărită cu 
aprobarea Sfântului Sinod,  Bucureşti, 1952, ca şi catehismul apărut la Sibiu, Iaşi, Timişoara etc. 

Sunt incluse, ca izvoare ale Teologiei morale, scrierile diferiţilor teologi care redau cu acurateţe 
obiectivă învăţăturile morale ale Bisericii din epoca respectivă. 

Concluzie: Întreaga învăţătură morală a Bisericii creştin-ortodoxe contribuie la atenuarea şi chiar 
eliminarea anumitor tensiuni sociale, prin înţelegerea, toleranţa şi acceptarea diferitelor concepţii de viaţă, 
fără ca ele să aducă prejudicii culturii şi moralei creştin-ortodoxe. 

Cuvinte cheie: teologie morală, religia creștin ortodoxă, tradiție, tensiuni sociale 
 

THE HOLY TRADITION IN CHRISTIAN ORTHODOX MORAL THEOLOGY 
 

Provided...all Scripture is instilled by God and helpful.. (2 Tim. III, 16-17), thus the Holy Tradition of 
the Church becomes the second source and a continuation for the discovery of the holy teachings that guide 
the man towards perfection, preparing him for all good things (idem). 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 74 of 117 

 

 

The Holy Tradition is supported by the church life, organized according to the laws and orders of 
the church. These include the laws and decisions of the Holy Synod, lives and writings of Holy Priests – as 
far as they strengthen and keep in writing the real tradition of the Church and are in accordance with its 
beliefs – the 9 commandments of the church, the common customs and traditions and, especially, the 
liturgical customs that are included in their principles, as well as the divine cult.  The Holy Tradition clarifies 
and explains the actual time and manner in which these ceremonies of the church must happen. 

Overall, the Moral Theology – which supports the Tradition of the Church – includes the creeds of 
the Orthodox Church along with its moral teachings. For example: The Orthodox Confession of Petru Movilă 
(approved by the Synod of Iași, în 1642), The Confession of Dosoftei, the Patriarch of Jerusalem; The 
Christian Orthodox Teaching – of the independent Orthodox Church, printed with the approval of the Holy 
Synod, in 1952, Bucharest, as well as the catechism in Sibiu, Iași, Timișoara etc. 

Writings of different theologians are also counted as sources of Moral Theology. They describe 
with objective accuracy the moral teachings of the Church in that time. 

Conclusion: The entire moral teaching of the Christian Orthodox Church helps reduce and even 
eliminate some social tensions, through understanding, tolerating and accepting different life mentalities, 
without damaging the Christian Orthodox moral and culture. 

Keywords: moral theology, Christian-Orthodox religion, tradition, social tensions 
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Lucrarea face parte dintr-un studiu amplu privind armonia unor proporţii corporale la o selecţie de 

adulţi (753 bărbaţi şi 669 femei între 19-60 ani). Prin metode de statistică uni şi bivariată (valori medii, 
corelaţii, distanţa redusă „Z”, testul Student, indicele de dimorfism sexual etc.) s-au apreciat diferenţele de 
gen pe decade de vârstă privind 5 dimensiuni şi proporţiile lor în statură.  

Cele mai multe diferenţe semnificative în favoarea bărbaţilor sunt la nivelul dimensiunilor. Armonia 
proporţiilor caracterizează mai ales primele trei decade de vârstă la ambele sexe. 

Cuvinte cheie:  antropometrie, proporţii corporale, dimorfism sexual, canon, module 
 
GENDER DIFFERENCES FOR AGE RELATED VARIABILITY OF SOME BODILY DIMENSIONS AND 
PROPORTIONS 
 

The paper is part of a large study regarding the harmony of some bodily proportions of a selected 
group of adults (753 males and 669 females of 19-60 years old). Using univariate and bivariate statistical 
methods (average values, correlations, “z” test, Student test (t), sexual dimorphism index, etc.) gender 
differences regarding 5 dimensions and their statural proportions have been appreciated.  

The most significant differences favoring the males are at the dimensions level. The harmony of 
proportions is especially characteristic for the first three decades of life for both sexes. 

Keywords: anthropometry, bodily proportions, sexual dimorphism, canon, modules 
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Peste cinci sute de studenți mediciniști au răspuns temei lansate de cursul de antropologie 

culturală: Eu, celălalt. Ce m-a învățat pe mine Covid-19? Anul crizei sanitare a însemnat, printre altele, 
trecerea la învățământul online, ceea ce a adus schimbări majore și de o parte și de cealaltă a catedrei.  

Spațiul casei, locul destinat doar familiei și unui număr mic de apropiați, a devenit accesibil tuturor 
celor care au participat la întâlnirile virtuale. Locuința fiecăruia dintre noi care, potrivit lui Van Gennep, 
adăpostește însăși condiția noastră laică, prin călătoria virtuală, fără granițe, a devenit spațiu sacru infinit.  
Tinerii mediciniști care au participat la acest proiect editorial, traversând rit inițiatic după rit inițiatic, într-un 
mod absolut inedit, au urcat trepte de cunoaștere, au integrat într-un discurs narativ, bazat pe observație 
participativă:  primele responsabilități mature, înfruntarea unei crize sanitare mondiale, fiorii primei iubiri 
încapsulați în condițiile restrictive ale momentului, confruntarea cu boala, primele mari dezamăgiri, un bal 
ratat, o prietenie furată, un sine redescoperit etc.  

 Lucrarea noastră aduce în atenție tocmai acest tip de inițiere, ritualizat în absența întâlnirii fizice, 
adaptat situației pandemice a anului scurs între 15 martie 2020 și 16 martie 2021.  

Cuvinte cheie:  student medicinist, rit de trecere, cronică  
 
PANDEMIC CHRONICLE. THE JOURNAL OF SOME RITUALS OF PASSAGE 
 

Over five hundred medical students responded to the theme launched by the cultural anthropology 
course: Me, the other. What did Covid-19 teach me? The year of the health crisis meant, among other things, 
a transition to online education, which triggered major changes on both sides of the chair. 

The space of the house, the place intended only for the family and a small number of relatives, 
has become accessible to all those who participated in the virtual meetings. The homes of each of us which, 
according to Van Gennep, shelters our very secular condition, through the virtual journey, without borders, 
has become an infinite sacred space. 

The young doctors who participated in this editorial project, crossing one initiation rite after 
another, in an absolutely unique way, climbed steps of knowledge, integrated in a narrative discourse, based 
on participatory observation: first mature responsibilities, facing a world health crisis, the thrills of t a first love 
encapsulated in the restrictive conditions of the moment, the confrontation with the disease, the first great 
disappointments, a missed ball, a stolen friendship, a rediscovered self etc. 

Our paper brings to attention precisely this type of initiation, ritualized in the absence of a physical 
encounter, adapted to the pandemic situation of the past year between March 15, 2020 and March 16, 2021. 

Keywords: medical student, rite of passage, chronicle 
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În 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că situația COVID-19 se 

poate califica drept pandemie din cauza răspândirii rapide a virusului la nivel mondial. România a anunțat 
stare de urgență în data de 18 martie, printr-o ordonanță militară, în perioada în care existau doar 241 de 
cazuri confirmate în întreaga țară. Personalul stomatologic este ramura cea mai expusă la a contacta 
COVID-19 din întregul domeniu medical, dat fiind faptul că multe dintre procedurile stomatologice implică 
producerea de aerosoli, iar principala cale de transmitere a COVID-19 este prin picături de salivă. 

În acest context s-a realizat o analiză retrospectivă descriptivă, a pacienților care au solicitat 
servicii stomatologice de urgență la Spitalul Clinic Județean, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România. Datele prezentate oferă o imagine de ansamblu asupra 
serviciilor stomatologice în timpul stării de urgență COVID-19.   

Acest studiu demonstrează că pandemia COVID-19 a afectat, pe lângă viața economică și socială 
a populației, utilizarea serviciilor stomatologice. 

Cuvinte cheie:  Covid 19, tratamente stomatologice 
 
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON DENTAL CARE 
 
                 On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) stated that the COVID-19 situation 
could qualify as a pandemic due to the rapid spread of the virus worldwide. Romania announced a state of 
emergency on March 18, by a military ordinance, during the period when there were only 241 confirmed 
cases in the entire country. Dental staff is considered the most exposed branch to contact COVID-19 in the 
entire medical field, given that many of the dental procedures involve the production of aerosols, and the 
main route of transmission of COVID-19 is through saliva droplets. 
               In this context, a descriptive retrospective analysis was performed of patients who requested 
emergency dental services at the County Clinical Hospital, in partnership with the University of Medicine and 
Pharmacy "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Romania. The data presented provide an overview of dental 
services during the state of emergency COVID-19. 
                 This study demonstrates that the COVID-19 pandemic affected, in addition to the economic and 
social life of the population, the use of dental services. 

Keywords: Covid-19, dental treatments 
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Scopul acestei lucrări este acela de a aduce în lumină o parte a activității antropologico-sociale a 

doctorului Nicolae Minovici, orientată către practicile oculte ale locuitorilor Bucureștiului, în prima jumătate a 
secolului trecut. Activitatea profesională a medicului este una de mare interes, prin vastitatea diecțiilor sale 
de cercetare și aplicare.  

Un spirit umanist, dedicat salvării și corectării comportamentului deviațional al personajelor din 
toate straturile sociale, Nicolae Minovici s-a remarcat drept un inițiator al numeroase reforme în stilul de viață 
al populației cât și un modernizator al medicinei românești. Studiul de caz îl reprezintă articolul său „Pericolul 
social al practicării ocultismului (Magie, Vrăjitorie, Chiromanţie Etc.)” publicat în 1937 în Revista de Medicină 
Legală, în care sunt evidențiate atât încercările de a stopa practicarea magiei de către impostori cât și 
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riscurile ridicate la care se supuneau victimile încrezătoare. Nu în ultimul rând, va fi comparată succint 
atitudinea modernă a medicului legist în raport cu vechile concepții asupra medicinei chirurgicale și a celei 
populare pe teritoriul românesc. 

Cuvinte cheie:  modernitate, ocultism, psihiatrie, medicină populară. 
 
A MODERN ATTITUDE: NICOLAE MINOVICI AGAINST OCCULT PRACTICE 
 

The purpose of this paper is to bring to light a part of the anthropological and social activity of Dr. 
Nicolae Minovici, particularily those oriented towards the occult practices of the inhabitants of Bucharest, in 
the first half of the last century. The professional activity of the doctor is one of great interest, through the 
vastness of his research and application directions.  

A humanist spirit, dedicated to saving and correcting the deviant behavior of the characters from 
all social strata, Nicolae Minovici stood out as an initiator of many reforms in the lifestyle of the population 
and a modernizer of Romanian medicine. The case study is his article "The social danger of practicing 
occultism (Magic, Witchcraft, Palmistry, etc.)" published in 1937 in the Journal of Forensic Medicine, which 
highlights both the attempts to stop the practice of magic by impostors, as well as the risks to which the 
confident victims were subjected. Last but not least, the modern attitude of the forensic doctor in relation to 
the old conceptions on surgical and folk medicine on the Romanian territory will be briefly compared. 

Keywords: modernity, occultism, psychiatry, folk medicine. 
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Pandemia provocată de noul Coronovirus a produs efecte devastatoare la nivel global afectând 
toate ariile vieții noastre cotidiene. Aceste efecte dăunătoare sunt resimțite de către populația generală nu 
doar prin deteriorarea stării de sănătate fizice sau somatice, ci și prin degradea stării de sănătate mintale, 
profund afectată de această criză cu care ne confruntăm. Instituțiile internaționale (ONU și OMS), au 
avertizat de altfel, încă de la mijlocul anului 2020 faptul că această pandemie este triggerul unei viitoare crize 
de sănătate mintală la nivel mondial. 

Studiul clinic realizat de către noi, reliefează creșterea numărului de pacienți care dezvoltă diferite 
fenomene psihopatologice și tulburări de adaptare sau de comportament pe fondul stresului, anxietății, 
depresiei și traumelor corelate direct sau indirect cu efectele pandemiei. Prin definiție, tulburarea de adaptare 
reprezintă o reacție emoțională sau comportamentală semnificativă clinic față de un stimul stresor, care în 
cazul de față este unul prelungit, fară a se ști exact cât va mai dura, fapt ce agravează starea de sănătate 
mintală, observând de asemenea în studiul nostru o creștere a decompensărilor patologiilor de origine 
psihiatrică în această perioadă. 

Concluziile acestui studiu susțin afirmațiile specialiștilor din domeniu, și anume faptul că această 
pandemie a declanșat o criză a sănătății mintale, fară să știm la această oră exact care sunt efectele pe 
termen lung asupra psihicului și implicit al comportamentului oamenilor. Cert este faptul că avem nevoie 
poate mai mult ca niciodată de ajutorul specialiștilor din domeniul sănătății mintale, pentru că nu doar fizicul 
suferă în aceasta perioadă ci și psihicul, acesta jucând un rol foarte important în integritatea sănătății unui 
individ. 

Cuvinte cheie:  pandemie, fizic, psihic, sănătate mintală. 
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BETWEEN PHYSICAL AND MENTAL - ADAPTATION TO THE NEW PANDEMIC 
 

The pandemic caused by the new Coronovirus has produced devastating effects globally affecting 
all areas of our daily lives. These harmful effects are felt by the general population not only through the 
deterioration of physical or somatic health, but also through the deterioration of mental health, deeply 
affected by this crisis we face. International institutions (UN and WHO) have warned, since mid-2020, that 
this pandemic is triggering a future global mental health crisis. 

The clinical study conducted by us, highlights the increase in the number of patients who develop 
various psychopathological phenomena and adaptation or behavioral disorders because of the stress, 
anxiety, depression and trauma directly or indirectly correlated with the effects of the pandemic. By definition, 
adaptation disorder is a clinically significant emotional or behavioral reaction to a stressful stimulus, which in 
this case is a prolonged one, without knowing exactly how long it will last, which aggravates mental health, 
also observing in our study an increase in the decompensation of pathologies of psychiatric origin during this 
period. 

The conclusions of this study support the statements of specialists in the field, namely that this 
pandemic has triggered a mental health crisis, without knowing at this time exactly what are the long-term 
effects on the mental state and behavior of the individual. What is certain is that we need more than ever the 
help of mental health specialists, because not only the physique suffers during this period but also the mental 
and psychic status, which plays a very important role in the integrity of an individual's health.
 Keywords: Pandemic, Physical, Mental, Ilness, Crisis 
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Agenezia de corp calos reprezintă o boală congenitală rară, caracterizată prin absența parțială 

sau totală a structurii anatomice care leagă cele doua emisfere cerebrale și care are rolul de a asigura 
schimbul de informații între acestea. 

Semnele și simptomele caracteristice acestei afecțiuni constau în hipertelorism și rădăcina nasului 
lărgită, crize convulsive, tulburări de deglutiţie și incapacitate de coordonare a mişcărilor, spasticitate, achiziţii 
psiho-motorii întârziate. 

Se prezintă cazul unui copil de sex masculin în vârstă de 5 ani și 9 luni, cu măsură de protecție 
într-un centru de plasament din județul Giurgiu, care se internează în clinică pentru reevaluare clinico-
biologică, pe fondul unei afectări neuro-psiho-motorii severe. APF Nou născut spontan la VG=36 săptămâni, 
la maternitatea Giurgiu, GN= 2300 g, L= 49 cm, scor Apgar 4 (la 1 minut)/7 (la 5 minute). APP Convulsii 
neonatale; agenezie de corp calos (diagnostic ecografic la vârsta de 9 luni);  

La examenul clinic se remarcă următoarele: stare generală afectată pe fondul afecțiunii cronice, 
afebril, discrete edeme pe fața dorsală a palmelor și plantelor, scolioză dorsală accentuaă, cu convexitate 
spre dreapta, respirație orală, murmur vezicular prezent bilateral, ronchusuri bilateral, echilibrat 
cardiovascular,  abdomen suplu, depresibil, dentiție eruptă parțial, hipertrofie  gingivală, cu multiple distrofii 
dentare, boltă palatină ogivală, alimentat pe sonda de gavaj (datorită tulburărilor de deglutiție și incoordonării 
velo-palatine),  tendință la constipație, diureză prezentă, hipospadias, spasticitate severă, microcefalie, fără 
semne de iritație meningeană. 

Se efectuează consult neurologic, care evidențiază tetrapareză spastică, cu afectare motorie 
profundă, epilepsie focală structurală, cecitate, microcefalie și confirmă retardul profund în dezvoltarea 
neuropsihomotorie și de limbaj (QD<20). 
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Se recomandă tratament anticonvulsivant cu trei anticonvulsivante, sub care crizele convulsive 
sunt parțial controlate, continuând să prezinte scurte episoade de convulsii, cu durata de < 20 secunde și 
remisie spontană. 

Cuvinte cheie:  corp calos, convulsii, retard în dezvoltare 
 
AGENESIS OF CORPUS CALLOSUM- CASE REPORT 
 

Agenesis of corpus callosum is a rare congenital disease, and is characterized by a partial or 
complete absence (agenesis) of an area of the brain that connects the two cerebral hemispheres, whose role 
is to assure the change of information between them.  

The signs and symptoms of this disease consist of: hypertelorism and wide nose base, seizures, 
swallowing disorders and inability to coordinate movements, spasticity and delayed psychomotor 
acquisitions. 
 We present you a case of a male child aged 5 years and 9 months, with protection measure in 
a placement center in Giurgiu county, who is admitted in our clinic for clinical and biological reassessment 
with the background of a severe neuro-psychomotor impairment. 
 Personal physiological history that we know are that he was a premature new born (36 weeks 
gestational age), born by vaginal delivery in Giurgiu maternity, at birth he weight 2300 g, lengths 49 cm, 
Apgar score 4 at one minute and 7 at 5 minutes. 
 Personal pathological history: neonatal seizures, agenesis of corpus callosum (he was 
diagnosed echographic at the age of 9 months). 
 It was performed a neurological exam that showed spastic tetraparesis with deep motor 
impairment, structural focal epilepsy, blindness, microcephaly and it confirms the profound retardation in 
neuropsychomotor and language development (QD<20). 
 The treatment recomended consisted of three antiepileptic drugs, under which seizures are 
partially controlled, the child continuing to have short episodes of seizures that last less than 20 seconds and 
have spontaneous remission. 

Keywords: corpus callosum, seizures, development retardation 
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În ultimii ani obezitatea și diabetul zaharat au avut o prevalență în creștere, devenind o importantă 

problemă de sănătate publică la nivel mondial. Între obezitate, diabet zaharat și infecția cu virusul SARS-
CoV2 există o relație bidirecțională, care nu este pe deplin elucidată încă. Pe plan mondial, referitor la 
scăderea calității vieții, invaliditatea precoce și decesele premature, excesul de greutate este situat pe locul 
al treilea ca factor de risc, după fumat și hipertensiunea arterială. Excesul ponderal, în special la nivel  
visceral, este un important factor de risc pentru diabet zaharat. În contextul actual de pandemie cu SARS-
CoV2, studiile publicate până acum subliniază faptul că obezitatea reprezintă un factor de risc pentru 
creșterea severității bolii produse de noul coronavirus, iar diabetul zaharat este considerat un posibil factor 
de agravare. Creșterea IMC este de obicei asociată cu tulburări ale metabolismului glucidic. Pacienții cu 
COVID ‐ 19 cu adipozitate viscerală prezintă un risc mai mare de boală critică.  
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Prin urmare, pacienții cu obezitate abdominală trebuie monitorizați mai atent în timpul fazei acute 
de COVID-19. În timpul bolii acute COVID-19, pacienții cu diabet zaharat tip II pot deveni insulino-necesitanți, 
acest lucru impune evaluarea atentă a glicemiei și HbA1c, ulterior, în timpul perioadei de recuperare. Mulți 
pacienți au prezentat creșteri ale glicemiei, care s-au menținut peste 4 săptămâni de la debutul infecției cu 
virusul SARS-CoV2. Prin urmare, pacienții cu obezitate abdominală și sau diabet zaharat trebuie monitorizați 
mai atent în timpul infecției cu virusul SARS-CoV2. 

Cuvinte cheie:  obezitate, diabet zaharat, SARS-CoV2, medic de familie 
 
OBESITY, DIABETES MELLITUS AND SARS-COV2 INFECTION - A PANDEMIC TRIANGLE - THE POINT 
OF VIEW OF THE GENERAL PRACTITIONER 
 

In recent years, obesity and diabetes have become increasingly prevalent, thus becoming a major 
public health problem worldwide. There is a two-way relationship between obesity, diabetes and SARS-CoV2 
infection, which has not yet been fully elucidated. Globally, in terms of declining quality of life, early disability 
and premature death, being overweight ranks third as a risk factor, after smoking and high blood pressure. 
Excess weight, especially at the visceral level, is a prominent risk factor for diabetes. In the current context of 
the SARS-CoV2 pandemic, published studies so far have emphasized that they are a risk factor for 
increasing the severity of the disease caused by the new coronavirus.  

Furthermore, diabetes is considered a possible worsening factor. Increased BMI is usually 
associated with carbohydrate metabolism disorders. Patients with COVID - 19 with visceral adiposity have a 
higher risk of critical illness. Therefore, patients with abdominal obesity should be monitored more closely 
during the acute phase of COVID-19. Subsequently, during the recovery period, many patients have 
experienced an increase in blood glucose, which was constant more than 4 weeks after the onset of SARS-
CoV2 virus infection. Therefore, patients with abdominal obesity and diabetes should be closely monitored 
during SARS-CoV2 virus infection. 

Keywords: Obesity, Diabetes mellitus, SARS-CoV2 
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În această lucrare, care are la bază cercetările de etnozootehnie se descriu modalitățile de 

asigurare a siguranției alimentare în regiunea istorică Banat. Aceste date pot fi utilizate pentru crearea unui 
Index pentru ultimii 100 de ani, care să ajute la identificarea posibilelor riscuri din agricultură. Siguranța 
alimentară se asigură în momentul în care se cunoaște Capitalul teritorial al regiunii respective, inclusiv 
capacitatea comunităților rurale de a-și identifica cele mai bune strategii de creșterea animalelor.   

Rasele locale răspund foarte bine la interacția între nutriție, reproducție și genotip. Există 
posibilitatea ca acestea să fie crescute de oameni cu posibilități economice reduse, adaptându-se ușor la 
tehnologiile de creștere prietenoase cu mediul. Calitățile care le conferă prioritate în ziua de astăzi la selecția 
modernă tocmai pentru transmiterea unor gene valoroase de rezistență, la provocări recente, cum ar fi noile 
boli sau schimbările climatice sunt: robustețea, flexibilitatea, rusticitatea, reziliența, plasticitatea.  

Trebuie ținut cont că pe parcursul anilor cererea de produse animaliere se schimbă în funcție de 
gusturile consumatorilor de calitate, de exemplu consumul de grăsimi. Sănătatea animalelor, dar și sănătatea 
oamenilor impune implementarea urgentă și a strategiei de apărare a alimentelor. 

Cuvinte cheie:  siguranța alimentară, capital teritorial, selecție, rase locale, apărarea alimentelor 
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FOOD SAFETY THROUGH PROTECTION OF ZOOGENETICAL RESOURCES IN A CERTAIN REGION 
 

In this paper, that has as basic study of the ethnozootechnical researches, the insurance methods 
of food safety, in the historical region of Banat, are described. These data can be used to create an Index for 
the last one hundred years, that can help identify the possible agricultural risks. Food safety is ensured at the 
time when the Territorial Capital of a certain region is known, thus including the abilities of the rural 
communities to identify the best strategies in breeding domestic animals. 

The local breeds respond very well to the interaction between nutrition, reproduction and 
genotype. There is a possibility that these animals are bred by people with low financial sources, adapting 
very easily to the breeding technologies that are environment friendly. The qualities that give them priority in 
modern selection nowadays, in order to pass on valuable resistant genes, to recent challenges as the new 
diseases or climate changes, are: vigour, flexibility, rusticity, resilience, plasticity.  

It must be taken into consideration that, throughout the years, the demand of animal products 
changes, depending on the good people tastes, such as fat intake. The health of the animals, as well as the 
health of the people require urgent implementation of the food defense strategy. 

Keywords: food defense, territorial capital, local breed, selection, food safety.  
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În ultimul an, pandemia produsă de infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) sau 

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) a reprezentat o problemă majoră de sănătate la nivel global. Deși 
COVID-19 este considerată o afecțiune care are prioritar o simptomatologie pulmonară, nu trebuie neglijate 
nici manifestările extrapulmonare, care pot produce în final o afectare multiorganică, cu o evoluție 
nefavorabilă.  

Tulburările gastrointestinale, reprezentate de: diaree, greață, vărsături, dureri abdominale, 
afectează peste 10% dintre pacienții infectați și pot apărea chiar înainte de apariția manifestărilor respiratorii. 
Mai mult decât atât, prezența virusului în materiile fecale a fost depistată la un procent mare dintre pacienți și 
poate persista uneori chiar și după negativarea virusului în probele recoltate de la nivel respirator. Prezența 
simptomatologiei digestive se poate explica prin faptul că receptorii ACE2, cu ajutorul cărora virusul SARS-
CoV-2 intră în celule, sunt numeroși la nivelul celulelor epiteliale ale mucoasei gastrice și intestinale. De 
asemenea, afectarea organelor tubului digestiv se datorează și leziunilor vasculare la nivelul microcirculației, 
celulele endoteliale prezentând și ele receptori ACE2. Mecanismele patogenetice prin care se produc 
leziunile gastrointestinale sunt încă incerte, ele putând fi rezultatul fie a leziunilor primare produse prin 
replicarea virusului în celulele epiteliale ale mucoasei, fie secundar, consecutiv leziunilor vasculare și a 
inflamației sistemice produse de boală. Ca urmare, orice simptomatologie digestivă, chiar fără asocierea 
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celei pulmonare, trebuie abordată cu mare atenție, ea putând reprezenta o fază incipientă a infecției cu 
SARS-CoV-2. 

Cercetările ulterioare vor aduce date mai complete referitoare la relația dintre leziunile 
gastrointestinale și evoluția COVID-19. 

Cuvinte cheie:  COVID-19, SARS-CoV-2, leziuni gastrointestinale, receptorii ACE2 
 
GASTROINTESTINAL MANIFESTATIONS OF SARS-COV-2-INFECTION - CLINICAL IMPLICATIONS 
AND POTENTIAL PATHOGENETIC MECHANISMS  
 

In the last year, the pandemic acute respiratory disease named Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2 (also called 2019-nCoV) represented a major 
health issue all over the world. Although COVID-19 is a condition that exhibits mainly respiratory symptoms, 
extrapulmonary manifestations should not be ignored, in order to prevent the multiple organ dysfunction and 
poor outcomes. Gastrointestinal (GI) symptoms such as diarrhea, nausea, vomiting or abdominal pain were 
reported in more than 10% of patients infected with SARS-CoV-2 and can be the first symptoms of the 
disease, prior to fever or cough. Moreover, the virus was detected in faecal samples of infected patients and 
the stool viral test may remain positive, even if the virus was no longer detected in the respiratory system. 
The presence of GI symptoms can be explained by the fact that angiotensin-converting enzyme 2 or ACE 2 
receptors, which act as receptors for the novel coronavirus (SARS-CoV-2) are abundantly expressed by 
epithelial cells of the gastric and intestinal mucosa. Moreover, the microvascular lesions may exacerbate 
digestive organs dysfunctions, ACE2 receptors being also expressed by the endothelial cells. 

Several pathogenetic mechanisms that lead to GI injury in COVID-19 were proposed: primary GI 
lesions caused by virus replication within epithelial cells and mucosal damage, and secondary GI lesions, as 
a consequence of endothelial damage and systemic inflammation.Therefore, gastrointestinal symptoms, 
even in the absence of respiratory manifestations, require closer attention, because they may announce an 
early stage of SARS-CoV-2 infection.  

Further studies are needed to explore the relationship between the severity of COVID-19 and GI 
lesions. 

Key-words: COVID-19, SARS-CoV-2, gastrointestinal lesions, ACE2 receptors 
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Prezența medicului stomatolog în echipa multidisciplinară a pacientului oncologic este extrem de 

importantă în obținerea succesului terapeutic și a calității vieții acestor pacienți. Pacienții cu afecțiuni 
oncologice pot prezenta complicații oro-dentare după administrarea chimioterapiei și în special după 
tratamentul radioterapic efectuat la nivel capului și gâtului. Atat inter-relația cavitate orală-virus SARS-COV-2 
cât și susceptibilitatea pacienților oncologici de a capta infecția cu virsul SARS-COV-2, a determinat limitarea 
adresabilității acestor pacienți către cabinetele de medicină dentară în perioada pandemiei. În acest sens, 
lucrarea de față dorește să ofere o expunere a unui protocol de managament al afecțiunilor dentare la 
pacienții oncologici pentru a preveni infecția cu virusul SARS-COV-2. 

Cuvinte cheie:  sănătate orală, oncologie, pandemie 
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ORAL HEALTH OF ONCOLOGICAL PATIENTS IN PANDEMIC CONTEXT 
 
 The presence of the dental practitioner in the multidisciplinary team of the oncology patient is 
extremely important in achieving the therapeutic success and quality of life of these patients. Patients with 
oncological conditions may experience oro-dental complications after chemotherapy and especially, after 
effective radiotherapy treatment in the head and neck region. The interrelationship between oral cavity-virus 
SARS-COV-2 and the susceptibility of oncological patients to capture the SARS-COV-2 virus infection, has 
determined a low of adresability of these patients to the dental practices during the pandemic. In this respect, 
the current paper wishes to provide a protocol for the management of dental diseases of the oncological 
patients in order to prevent infection with the SARS-COV-2 virus. 
 Keywords: oral health, oncology, pandemic 
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Complete blood count (CBC) is of great importance in the diagnostics of diseases. It also serves 

as an indicator of the organism’s adaptive capabilities. The study aims to compare CBC of 1st-year students 
from Lebanon, Iran, Turkmenistan, and India. We analyzed red blood cell (RBC) count, hemoglobin, 
erythrocyte sedimentation rate (ESR), and white blood cell (WBC) count in young men and women. Students 
from Belarus were used as a control group.  

The highest RBC count was noted in students from Lebanon – 7% higher than in Belarusian ones, 
the lowest was observed in Indian students – 4% lower than in the control group. Hemoglobin was also the 
highest in Lebanese students, and the lowest in Indian men and Iranian and Turkmen women – 7% higher 
and 7% lower compared to Belarusian ones correspondingly. ESR was within the normal values in all 
examined students. WBC count is slightly increased in international students compared to Belarusian ones. 
The count of monocytes in all international students is lower than that in the Belarusian group. 

Key-words: сomplete blood count, blood cell. 
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Problematica patologiilor metabolice rămâne în sfera de actualitate atât prin prisma evoluţiei de 

lungă durată cât şi prin intermediul prevalenţei aflate în continuă creştere. 
Obiective: Obiectivele studiului au fost calcularea prevalenţei criteriilor de diagnostic ale 

sindromului metabolic (SM) în funcţie de statusul ponderal şi analiza comparativă a acesteia în funcţie de 
definiţia utilizată la diagnosticarea acestuia (IDF vs. NCEP-ATP III).  

Material şi metodă:  Cercetarea a fost efectuată pe un eşantion populaţional de subiecţi adulţi cu 
vârste cuprinse între 25-73 ani proveniţi din sudul României, mediul urban. Subiecţii au fost împărţiţi în 2 
loturi: normoponderali (lot martor - LM) şi supraponderali şi obezi (lot studiu - LS). Fişa de investigatie a 
cuprins măsurători antropometrice și parametrii biochimici şi hemodinamici. Pentru diagnosticul SM am 
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utilizat definiţia IDF-AHA-NHLBI din 2009 (cea mai recentă definiție) şi definiţia NCEP-ATP III (cea mai 
utilizată definiție). 

Rezultate: Se observă că ponderea cea mai mare a prevalenţei sindromului metabolic este 
obţinută utilizând criteriile de definiţie IDF, rezultate concordante cu cele din literatura de specialitate. Studiile 
au demonstrat că aplicând criteriile IDF au fost diagnosticaţi cu SM şi subiecţii care nu fuseseră incluşi 
utilizând criteriile ATP III. În lotul normoponderal (LM) cel mai frecvent criteriu de diagnostic al SM, indiferent 
de sex, este HTA urmat de TG pentru femei şi glicemie pentru bărbaţi.  

În lotul supraponderal/obez cel mai frecvent criteriu, indiferent de sex şi gradul obezităţii, este 
reprezentat de circumferinţa taliei (CT), excepţie făcând femeile cu obezitate gr.I (primul crt. este reprezentat 
de HDL-colesterol) şi bărbaţii supraponderali (primul crt. este tensiunea arterială sistolică).  

Cuvinte cheie:  prevalență, sindrom metabolic, IMC, criterii diagnostic 
 
PREVALENCE OF DIAGNOSTIC CRITERIA FOR METABOLIC SYNDROME. COMPARATIVE ANALYSIS 
ACCORDING TO DEFINITION AND BMI 
 

The issue of metabolic pathologies remains relevant both in terms of long-term evolution and 
through the ever-increasing prevalence. 

Objectives. The objectives of the study were to calculate the prevalence of diagnostic criteria for 
metabolic syndrome (MS) according to weight status and its comparative analysis according to the definition 
used to diagnose it (IDF vs. NCEP-ATP III). 

Material and method. The research was carried out in southern Romania, urban area, on an adult 
population sample aged 25-73 years. Subjects were divided into 2 groups: normal-weight group (control 
group - CG) and overweight and obese group (study group - SG). The investigation file included 
anthropometric measurements and biochemical and hemodynamic parameters. For the diagnosis of MS, we 
used the 2009 IDF-AHA-NHLBI definition (most recent definition) and the NCEP-ATP III definition (the most 
used definition). 

Results. The highest prevalence of the metabolic syndrome is obtained using the IDF definition 
criteria, a result consistent with the international literature. Studies have shown that by applying the IDF 
criteria, subjects who had not been included using the ATP III criteria were also diagnosed with MS. In the 
normal-weight group the most common diagnostic criterion for MS, regardless of sex, is hypertension 
followed by triglycerides for women and blood sugar for men.  

In the overweight/obese group, the most common criterion, regardless of sex and degree of 
obesity, is represented by waist circumference, except for women with obesity grade I (for whom the first 
criterion is represented by HDL-cholesterol) and overweight men (the first criterion is the systolic blood 
pressure). 

Keywords: prevalence; metabolic syndrome; BMI; diagnostic criteria 
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Articolul   explorează     din   perspectiva   neuroștiințelor   și   a   psihologiei   sociale provocările   

generate   în   plan   intrapersonal   și   interpersonal   de   restricțiile   impuse   de pandemia Covid 19 în 
perioada martie 2020- martie 2021. Scopul articolului este de a prezenta un model cognitivist de dezvoltare a 
acestei competențe esențiale pentru întărirea rezilenței personale și pentru adaptarea la noul context social.  
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Articolul are ca punct de plecare prezentarea succintă a bazelor neuropsihologice ale competenței 
de autocontrol, valorificând studii recente din domeniul neuroștiințelor care susțin legătura deterministă dintre 
nivelul de exersare a capacităților cognitive și cel al capacității de inhibare a impulsurilor. Aceste perspective 
oferă o bază științifică pentru crearea unui model cognitivist de educare a autocontrolului, un posibil reper 
pentru viitoare programe de intervenție în această arie.  

Articolul evidențiază, în egală măsură, necesitatea diversificării studiilor practice care să sprijine 
procesul de dezvoltare a unor programe specifice de autoeducare a autocontrolului și de ameliorare a altor 
disfuncționalități de tip afectiv pentru perioadele în care accesul la serviciile de sănătate mentală este dificil.  

Cuvinte cheie:  autoeducare, autocontrol, inhibare, impuls, programe specifice 
 

 
A PRACTICAL APPROACH IN EDUCATING THE SELF-CONTROL DURING THE PANDEMIC 2020-2021 
 

A brief analysis of self-control from the perspective of the neurosciences and the social 
psychology, with an application to the problems generated in the intrapersonal and interpersonal plan by the 
restrictions imposed by the pandemic 2020-2021. The aim of the paper is to present a cognitivist model of 
educating this essential capacity in strengthening personal resilience and adapting to the new social context. 

The article starts from the brief presentation of the neuropsychological bases of the self-control 
capacity, then presents studies in the field of the neurosciences that state the deterministic link between the 
level of the cognitive abilities and of the ability to inhibit impulses.  

The conclusions of these perspectives constitute the scientific basis in creating a cognitivist model 
of educating the self-control, which will be briefly presented in the paper. The article highlights the need to 
diversify practical studies in designing accessible self-control programs for improving self-control and shrink 
other emotional dysfunctions for the periods when the access to the mental health services is difficult for 
various reasons. 

Keywords: self-education, self –control, inhibition, impulse, specific programmes 
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Context: Cunoscând faptul că pandemia COVID-19  a antrenat o criză mondială sanitară, economică, 

socială și financiară, în lucrarea de față ne-am propus evaluarea impactului pandemiei asupra derulării programelor 
de sănătate în domeniul de referință - mamă și copil. Condițiile pandemiei au antrenat inegalități în asistență, în 
acordarea serviciilor medicale față de anii precedenți. 

Material și metodă: Au fost analizate documentele de raportare a indicatorilor fizici și rapoartele de 
activitate trimise de Direcția de Sănătate Publică și instituțiile subordonate Ministerului Sănătății. Documentele au 
fost studiate comparativ cu prevederile indicatorilor din normele de implementare și cu datele raportate în anul 
precedent 2019.  

Rezultate: În toate intervențiile s-a constatat un număr mai scăzut de beneficiari față de nivelurile anului 
precedent pandemiei. Dacă în screeningul pentru depistarea hipotiroidiei și fenilcenonuriei, a surdității și a 
retinopatiei de prematuritate diferențele de beneficiari sunt mici și sunt legate în special de scăderea natalității, în 
intervențiile care vizează diagnosticul precoce în diverse boli - numărul de pacienți depsitați, monitorizați a scăzut 
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semnificativ, în unele cazuri și cu 50% - scădere înregistrată și în situația intervențiilor preventive de asistență 
prenatală a gravidelor. 

Discuții: Sunt luați în discuție și analizați factorii care au generat limitarea accesului și a adresabilității 
pacienților cu accent pe limitarea mobilității pacienților în condițiile de lockdown și a unei legislații restrictive. Sunt 
abordate și măsurile care au fost luate la nivelul diferitelor programe pentru a facilita accesul bolnavilor la tratament 
și la datele monitorizării afecțiunilor.  

Concluzii:  Pandemia COVID-19 constituie o barieră în accesul pacienților la serviciile de sănătate oferite 
prin programul național de sănătate a femeii și copilului generând inegalități mai ales în recepționarea acestor 
servicii. Dar nu se pot exclude și oportunitățile unei deschideri de utilizare a serviciilor online de comunicare  medic-
pacient. 

Cuvinte cheie: inegalități, programe naționale de sănătate, pandemie, asistență medicală 
 

INEQUALITIES IN HEALTH CARE IN NATIONAL MOTHER AND CHILD HEALTH PROGRAMS 
 

Context: Knowing that the COVID-19 pandemic has caused a global health, economic, social and 
financial crisis, in this paper we aimed to assess the impact of the pandemic on the development of health programs 
in the field of reference - mother and child. The conditions of the pandemic have led to inequalities in care, in the 
provision of medical services compared to previous years. 

Material and method: The received documents for reporting the physical indicators and the activity 
reports sent by the Public Health Directorate and the institutions subordinated to the Ministry of Health were 
analyzed. The documents were studied in comparison with the provisions of the indicators from the implementation 
norms and with the data reported in the previous year 2019. 

Results: In all interventions, a lower number of beneficiaries was found compared to the levels of the 
year before the pandemic. If in the screening for hypothyroidism and PKU, deafness and retinopathy of prematurity 
the differences in beneficiaries are small and are mainly related to the decrease in birth rate, in interventions aimed 
at early diagnosis in various diseases - the number of patients diagnosed and monitored has decreased 
significantly, in some cases by 50% - decrease recorded also in the situation of preventive interventions for prenatal 
care of pregnant women. 

Discussions: The factors that generated the limitation of patient access and addressability with a focus 
on limiting patient mobility in conditions of lockdown and restrictive legislation are discussed and analyzed. 
Measures that have been taken at the level of the various programs to facilitate patients' access to treatment and 
disease monitoring data are also addressed. 

Conclusions: The COVID-19 pandemic is a barrier in patients' access to health services provided through 
the national health program for women and children, generating inequalities, especially in the reception of these 
services. But the opportunities of openness to use online doctor-patient communication services cannot be 
excluded. 

Keywords: inequalities, national health programs, pandemic, health care 
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În timp ce obezitatea s-a evidenţiat ca una dintre comorbidităţile ce cresc semnificativ riscul de a 

dezvolta o formă severă şi posibil letală a infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pornografia alimentară 
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continuă să prolifereze în mediul online, spre oroarea celor care văd în ea un catalizator al consumului de 
alimente nesănătoase, sărace în nutrienţi dar bogate în calorii.  

Dacă restricţiile de călătorie au limitat într-o oarecare măsură accesul la produsele unor bucătării 
noi şi/ori îndepărtate, carantinarea, distanţarea socială şi munca la domiciliu au schimbat obiceiurile 
alimentare într-un mod pe care specialiştii îl anticipează drept persistent: se găteşte masiv, oamenii 
redescoperă beneficiile şi satisfacţia mâncării pregătite în casă, împreună şi pentru familie, dar se şi 
explorează pe măsură, se încearcă ingrediente, gusturi şi reţete noi, se dobândesc ori se perfecţionează 
abilităţi culinare care stimulează creativitatea, reduc anxietatea, cresc nivelul stimei de sine şi consolidează 
autonomia individială; mesele se planifică din timp şi se caută noi modalităţi de a economisi bani, resurse de 
hrană şi timp; se stochează mai mult produse de bază şi se cumpără mai multe alimente şi suplimente 
alimentare care promit să reducă inflamaţia şi să întărească imunitatea; cât despre pofte, cele care 
alimentează interesul pentru pornografia alimentară, se tânjeşte din ce în ce mai mult după un gourmet la 
îndemână.  

Cu toate acestea, în pofida unor argumente care pledează împotriva demonizării pornografiei 
alimentare (conţinutul etichetat cu foodporn devine sub presiunea socială mai sănătos, sunt promovate mai 
multe produse locale sau tradiționale) impresia de fenomen inofensiv, de estetizare şi/sau eroticizare benignă 
a poftelor şi răsfăţului, este puternic zdruncinată de evidenţa profundelor inegalități economice pe care 
pandemia de covid 19 le-a creat sau adâncit. În condiţiile unei epidemii globale de foamete, afișarea 
abundenţei personale devine deopotrivă meschină şi obscenă, până la limita la care nici o scuză nu mai 
funcţionează.    

Cuvinte cheie:  obezitate, pornografie alimentară, penurie alimentară, consum alimentar 
nesănătos   

 
FOOD – THIS SCARCE OBJECT OF DESIRE. THE PARADOXES OF FOOD PORN 
 

While obesity has emerged as one of the comorbidities that significantly increase the risk of 
developing a severe and possibly fatal form of infection with the new SARS-CoV-2 coronavirus, food 
pornography continues to proliferate online to the horror of those who consider it a catalyst for eating 
unhealthy foods that are low in nutrients but high in calories.  

While travel restrictions have somewhat limited the access to unfamiliar or distant cuisine, other 
measures such as quarantine, social distancing, and working from home have changed eating habits in a 
way that specialists anticipate as persistent: people are turning on cooking and baking, they rediscover the 
benefits and satisfaction of home-cooked meals, together with and for the family, but they also explore, try 
new ingredients, tastes and recipes, acquire or improve culinary skills that stimulate creativity, reduce 
anxiety, increase self-esteem and strengthen individual autonomy; meals are more carefully planned and 
new ways to save money, food resources and time are sought; more basic food commodities are stored and 
more foods and food supplements that promise to reduce inflammation and strengthen immunity are now 
bought; as for cravings, those that fuel interest in food porn, there is an increased longing for an affordable 
gourmet. 

However, despite some arguments against the demonization of food pornography (content labeled 
with foodporn becomes healthier under social pressure, more local or traditional products are promoted) the 
impression of a harmless phenomenon, of aestheticization and/or benign eroticization of cravings and self-
indulgence, is strongly shaken by the evidence of the deep economic inequalities that the covid 19 pandemic 
has created or deepened. In the face of a global famine, the display of personal abundance becomes both 
petty and obscene, to the point where no excuse works. 

Keywords: obesity, food porn, food scarcity, unhealthy food consumption 
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Dintre multele aspecte ale Pandemiei Covid-19 o mare parte au trecut frontiera antropologiei 

culturale ori medicale. Multe dintre urmări- angoase, depresii ori însoțiri în ritualul doliului- au dezvoltat o 
serie de provocări la nivelul pastorației Bisericii creștine. Din acest motiv o revizualizare asupra fenomenului 
obligă la lectura în cheie teologică și socio-teologică a subiectului. Care a fost principala provocare? 
Discernerea adevărului de propagandă și manipulare în numele fricii ca instituție. Fenomenul poate primi, 
dacă este nevoie, un profil nominal: Lingurița vs. Izoleta.  

Ce anume a determinat Biserica la rezistența paradigmelor pastorale? De unde s-a născut ideea 
că dintre instituțiile actuale, Biserica dispune de cea mai amplă experiență în organizarea „rezilienței 
psihologice” la astfel de momente de tensiune medico-socială? În timp s-a putut observa cum pe profilul 
atent echilibrat în cunoaștere al Bisericii au cerut soluții și școala, și medicina. Astfel, în dialogul cu bolnavii 
infectați de Covid au câștigat acele structuri care beneficiau de voci antrenate să încurajeze, să susțină 
motivațional oamenii. Cine a anulat comunicarea la nivelul acesta a pierdut posibilitatea menținerii sănătății 
psihice a populației.  

Structura guvernamentală din România a recunoscut cel mai târziu în Europa rolul educațional și 
de prevenție pe care Biserica îl poate reactiva la nivelul micilor ori marilor comunități umane. Cu toate 
acestea, Biserica și-a construit răspunsul ei în acord cu misiunea sa de secole. Aducând aproape valorile 
vindecării și înțelegerii procesului spiritual al îmbolnăvirii. Inclusiv în momente extrem de dificile.  

Cuvinte cheie: teologie-socială, profil pastoral, comunicare intra-parohială, pastorația de doliu.  
 
SPIRITUAL CHALLENGES BROUGHT BY CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIC - ASPECTS OF THE 
ORTHODOX PASTORAL CARE IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC-  

 
Many aspects of the COVID-19 Pandemic have transcended both cultural and medical 

anthropology. Emerging consequences of the Global Pandemic such as different types of anxiety disorders, 
depression and grief support offered to bereaved individuals, children and families, have challenged Church 
pastoral care. Therefore, it is mandatory to review the phenomenon both from the theological and 
sociological perspective. However, the main challenge was to distinguish between truth, propaganda and 
manipulation in the name of fear incited in the general public. The phenomenon can be called ‘Teaspoon vs 
Isolation stretcher’.  

What has strengthen the pastoral care paradigms of the Church in this context? Why has the 
Church been considered the institution with the most extensive experience among the contemporary 
institutions, able to organize the „psychological resilience” in those moments of medical social tensions? It 
has been noticed that both medicine and school have tried to find sollutions looking at the wise balanced 
Church experience. Thus, in relation to the patients with COVID-19 infection have won those structures that 
benefit from voices trained to encourage and motivate people. But whoever has not communicated at this 
level, has lost the possibility to maintain the mental health of the population. 

 If there was one thing belated in Romania comparing to Europe, it’s probably the government 
structure’s acknowledgement of the educational and preventive role that the Church can play in both small 
and big communities. However, the Church has built its answer according to its mission for centuries. It has 
brought closer both the healing values and the understanding of the spiritual causes of the diseases, in order 
to discover the reasons of the support pastoral care, expecially in these very difficult times.  

Keywords: social theology, pastoral profile, intra-parish communication, pastoral care in time of 
grief. 
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Conștiința umană cuprinde Instinctul, Informația Cognitivă și Informația Creativă a speciei 

biologice Homo sapiens sapiens. Instinctul este înnăscut, instalat prin selecția naturală a mutațiilor din DNA 
favorabile durabilității speciei. Informația cognitivă este dobândită prin educație, din reflexele condiționate 
constituite la contactul cu ambientalul și fixate în memoria organismelor. Informația creativă, prezentă numai 
la Om, este rezultat al unui salt calitativ în evoluția Informației, care primește abilitatea de a se autocunoaște 
și prin aceasta, Conștiență. În urma acestei abilități Informația cognitivă este simbolizată sonor prin vorbire și 
grafic prin scriere creându-se imprimarea acesteia ca memorie artificială.  

Conștiența conștiinței umane a generat culturi materiale (agricultura, medicina, industria etc.) și 
culturi spirituale (religia, filozofia, politica socială, artele etc.) care se mențin prin instruire, pentru însușirea 
deprinderilor particulare (calificarea) necesare pentru practicarea unei culturi. Ultima țintă a Conștienței este 
crearea Informației artificiale cu software (programe apte de inteligență) și suport hardware (aparate fixe, 
instrumente portabile sau roboți mobili). În situația de pandemie, creată de un agent patogen biologic (virus, 
bacterie sau parazit) care induce stare de risc pentru demografia populației umane Conștiența umană pune 
în acțiune politica socială cu regulile sale de drept public privind drepturile și obligațiile membrilor și 
comunităților cu principiul: „ceea ce este drept pentru individ este obligație pentru comunitate și invers”.  

Măsurile stabilite de organizațiile medicale pentru combaterea pandemiei sunt obligații atât pentru 
comunități cât și pentru membrii acestora. Încălcarea lor este o culpă impardonabilă. Provocarea voită a unei 
pandemii este act de bioterorism și culpă de genocid. 

Cuvinte cheie:  Conștiință, Conștiență, Informație Artificială, Pandemie, Culpe de pandemie 
 
CONSCIENCE AND CONSCIOUSNESS AGAINST PANDEMIC STATES 
 

Human Conscience is made up from Instinct, Cognitive Information and Creative Information. 
Instinct is an innate thing due to the natural selection of favourable for fertility mutations occurring in the 
genotype of some organisms. Cognitive Information is received by cerebrated animals as conditioned 
reflexes formatted by education during animal’s contact with the environment and fixed in their memory. 
Creative Information, present in humans only, is a qualitative jump in their evolution when they received the 
ability to self-understanding, what means Consciousness. Par consequence humans became able to 
sonorously symbolise things with words and create languages and later to symbolise sounds with letters and 
create the writing (a real artificial memory).    

Consciousness of Human Conscience has created material cultures (agriculture, medicine, 
industry etc.) and spiritual cultures (religion, philosophy, social politics, arts etc.) which are transmitted along 
generations through instruction (teaching people the know-how of determined cultures practice). The last 
target of Consciousness is to create Artificial Information producing as software intelligent programs and as 
hardware support fixed equipment, portable tools or mobile robots. In pandemic situation created by biologic 
pathogenic agents (viruses, bacteria or parasites) inducing risk for the human demographic security 
Consciousness calls to social politics to emit public right regulations for population protection. .   

The every time principle “what are rights for people are duties for society and what are rights for 
society are duties for people” must act simultaneously. Violate these rules by individuals is unpardonable. 
Voluntary causing pandemic state is treated as bioterrorism with genocide culpability.                

Keywords: conscience, consciousness, artificial information, pandemic state, pandemic 
culpability.   
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IVERMECTINA – PROPRIETĂȚI ANTIGRIPALE SARS-COV 2 / COVID 19 
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            Ivermectina - a fost descoperită în 1975 și a fost aprobată pentru uz medical la om în anul 1981. Se 
află pe lista medicamentelor de referință a O.M.S. Este un produs farmacoterapeutic în scop curativ și 
preventiv, și se prezintă ca un derivat semisintetic din clasa avermectinelor, un grup de lactone macrociclice 
(macrolactone) ce provin de la un fung microscopic numit  Streptomyces avermitilis. 
 Foarte recent (an. 2020 -!), ivermectinei i-au fost descoperite noi proprietăți farmacoterapeutice 
profilactice și curative, printre care și cea antigripală, și mai cu seamă cu țintă clară împotriva lui SarsCov-2, 
respectiv Covid-19. Proprietatea antigripală Covid-19 a fost și este demonstrată in vitro, conform 
comunicatului NIH (National Institutes of Health, - organizaţie guvernamentală americană cu rol fundamental 
în lupta împotriva virusului SARS- CoV-2), NIH care a publicat, în 14 ianuarie 2021, o declaraţie care poate 
avea implicaţii majore pentru stoparea pandemiei.  „Rapoarte ale studiilor in vitro sugerează că ivermectina 
acţionează prin inhibarea proteinelor de transport alfa/beta-1, care fac parte din procesul de transport 
intracelular, transport pe care ivermectina îl deturnează, astfel că virusului îi scade gradul de infectare prin 
suprimarea informației genice conferite de ARNm viral" (vezi: https:// www. covid19 
treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-ivermectin ). În comunicat sunt prezentate şi o serie de rezultate 
ale testelor clinice publicate în articole din reviste de specialitate. Printr-o serie de teste au fost obţinute 
rezultate precum reducerea perioadei de manifestare a bolii și/sau scăderea ratei mortalităţii. 
 Un alt mecanism care a fost postulat pentru același efect este imunomodularea răspunsului gazdă 
prin activarea neutrofilelor, ce incumbă creșterea nivelului de proteine C-reactive și interleukin-6, astfel că 
proprietatea antivirală a ivermectinei pare a fi intrigantă. De asemenea, eficacitatea sa împotriva anumitor 
virusuri de genul flavirus (care provoacă febra dengue, encefalita japoneză și virusul encefalitei transmise de 
căpușe), apoi virusul Chikungunya, a fost demonstrată in vitro. De atunci (din 2020 – n.a.), aceeași activitate 
a fost evaluată în numeroase alte cazuri virale. Cercetători australieni au descoperit că ivermectina 
acţionează ca inhibitor al virusului SARS-CoV-2 şi poate conduce la "reducerea de circa 5.000 de ori a ARN-
ului viral în 48 de ore".  Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Antiviral Research sub titlul "The 
FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro" în numărul 178 din iunie 2020, 
iar concluzia a fost că "este nevoie de investigaţii suplimentare pentru a determina posibilele beneficii în 
tratamentul oamenilor".  

Cuvinte cheie:  Ivermectina, antigripal SarsCov-2, în vitro; NIH, FDA, OMS 
 
IVERMECTIN - ANTI-INFLUENZA PROPERTIES SARS-COV 2 / COVID 19 
 

Ivermectin - was discovered in 1975 and was approved for medical use in humans in 1981. It is on 
the list of reference drugs of the O.M.S. It is a pharmacotherapeutic product for curative and preventive 
purposes, and is presented as a semisynthetic derivative of the class of avermectins, a group of macrocyclic 
lactones (macrolactones) that come from a microscopic fungus called Streptomyces avermitilis. 

Very recently (year 2020 -!), Ivermectin was discovered new prophylactic and curative 
pharmacotherapeutic properties, including anti-influenza, and especially with a clear target against SarsCov-
2, respectively Covid-19. The anti-influenza property of Covid-19 has been and is being demonstrated in 
vitro, according to the NIH (National Institutes of Health), a US government organization with a key role in the 
fight against SARS-CoV-2 virus, which NIH published on January 14, 2021 a statement that could have major 
implications for stopping the pandemic. "Reports from in vitro studies suggest that ivermectin works by 
inhibiting alpha / beta-1 transport proteins, which are part of the intracellular transport process, which 
ivermectin diverts, so that the virus decreases its infection by suppressing the gene information provided of 
viral mRNA "(see: https: // www. covid19 treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-ivermectin).  
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The press release also presents a series of clinical trial results published in articles in specialized 
journals. Series of tests have obtained results such as reducing the period of disease and / or decreasing the 
mortality rate. 

Another mechanism that has been postulated for the same effect is immunomodulation of the host 
response by activating neutrophils, which is responsible for increasing the level of C-reactive proteins and 
interleukin-6, so that the antiviral property of ivermectin appears to be intriguing. Also, its effectiveness 
against certain viruses such as flavirus (which causes dengue fever, Japanese encephalitis and tick-borne 
encephalitis virus), then Chikungunya virus, has been demonstrated in vitro. Since then (from 2020 - n.a.), 
the same activity has been evaluated in many other viral cases.  

Australian researchers have found that ivermectin acts as an inhibitor of the SARS-CoV-2 virus 
and can lead to "about 5,000 times the reduction of viral RNA in 48 hours". The results of the research were 
published in the journal Antiviral Research under the title "The FDA-approved drug ivermectin inhibits the 
replication of SARS-CoV-2 in vitro" in issue 178 of June 2020, and the conclusion was that "further 
investigations are needed to determine the possible benefits in the treatment of people ". 

Keywords: Ivermectina, anti-influenza, în vitro, NIH, FDA, OMS. 
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Chiar dacă, aparent, medicilor și rețelei de asistență sanitară a întregului univers pământesc îi 

revine un rol de prim rang pentru a salva specia umană aflată în prag de extincție, programată sau nu de 
elitele globale ale sistemului solar, autorul este ferm convins că medicina contemporană dansează pe o 
melodie impusă de aceiași actori ai teatrului de marionete, mânuitori dintotdeauna ai sforilor invizibile. Ei, 
bine, acum, după ce am descoperit, antroplogic vorbind, că multe alte civilizații s-au perindat sub arhitectura 
divină aici și aiurea, putem să apreciem adevăratele implicații asupra evoluției omenirii și prognosticului ei. 
Odinioară din haos s-a instaurat ordinea pe Pământ.  

Acum, în contextul unei pandemii ireale, în care sforile au devenit vizibile, asemeni unor odgoane 
de limitare a drepturilor omului, medicina se scufundă în nisipuri mișcătoare, la fel cu prăbușirea socio-
economică și cultura nemaivând locul ei istoric de pandemie spirituală. Totul în medicină se referă primordial 
la tratarea bolnavilor de gripă chineză, limitând posibilitatea salvării bolnavilor de alte maladii acute sau 
cronice, într-un amalgam de interese perfide și disfuncții sociale care eradichează ființa umană, obligată să-și 
vândă genomul dăruit de Creator. Ordinea se reîntoarce în haosul primordial! 

Cuvinte cheie:  prognostic antropologic, asistență medicală, pandemie, dezastru spiritual 
 
CHAO AB ORDO 
 

Even if, apparently, doctors and the health care network of the entire earthly universe have a 
leading role to save the endangered human species, programmed or not by global elites of the solar system, 
the author is firmly convinced that contemporary medicine dances to a song imposed by the same actors of 
the puppet theater, always manipulators of the invisible strings. Well, now, that we have discovered, 
anthropologically speaking, that many other civilizations have perished under divine architecture here and 
there, we can appreciate the real implications for the evolution of mankind and its prognosis. Once out of 
chaos, order was established on Earth.  

Now, in the context of an unrealistic pandemic, in which the ropes became visible, like human 
rights-limiting odds, medicine is sinking into quicksand, as is the socio-economic collapse and culture no 
longer having its historical place of spiritual pandemic. Everything in medicine is primarily about treating 
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Chinese flu patients, limiting the possibility of rescuing patients from other acute or chronic diseases, in an 
amalgam of treacherous interests and social dysfunctions that eradicate the human being, forced to sell his 
genome donated by the Creator. Order returns to primordial chaos! 

Keywords: anthropological prognosis, healthcare, pandemic, spiritual disaster 
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 Sindromul Asperger (SA) este o formă de autism, descrisă în DSM IV ca o tulburare pervazivă de 
dezvoltare. Caracteristicile esențiale ale sindromului Asperger sunt afectarea severă și susținută a 
interacțiunii sociale și dezvoltarea unor modele de comportament, interese și activități restrânse și repetitive. 
Afectarea cauzează tulburări semnificative din punct de vedere clinic în domeniile social, profesional sau în 
alte domenii importante de funcționare.  Nu există o istorie solidă de întârziere a limbajului sau de întârziere 
mintală raportată pentru subiecții SA. De asemenea, mai multe studii arată că subiecții SA au scoruri peste 
medie sau superioare la testele de IQ și de abilități lingvistice și nu prezintă intârzieri de limbaj. Cu toate 
acestea, viața lor socială, capacitatea lor de a comunica cu semenii, de a menține relații pe termen lung sau 
de a obține locuri de muncă sunt slabe.  
 În această lucrare vom discuta despre principalele teorii și date despre afectarea integrării sociale 
a adulților cu sindrom Asperger și vom face o trecere în revistă comprehensivă a posibilelor cauze și 
mecanisme ale acesteia. 
 Cuvinte cheie:  Sindrom Asperger, integrare socială 
 
SOCIAL INTEGRATION IN ASPERGER SYNDROME 
 

Asperger's syndrome (AS) is a form of autism, described in DSM IV as a pervasive developmental 
disorder. The essential features of Asperger's syndrome are severe and sustained impairment of social 
interaction and the development of restricted and repetitive patterns of behavior, interests, and activities. The 
condition causes clinically significant disorders in social, occupational, or other important areas of functioning. 
There is no solid history of language delay or reported mental retardation for AS subjects. Also, several 
studies show that AS subjects have above average or higher scores on IQ and language skills tests and do 
not have language delays. However, their social life, their ability to communicate with peers, maintain long-
term relationships, or get jobs are weak. 

In this paper, we will discuss the main theories and data on the impairment of social integration of 
adults with Asperger syndrome and we will make a comprehensive review of its possible causes and 
mechanisms. 
 Keywords: Asperger Syndrome, social integration 
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Pandemia COVID-19 are un impact profund asupra întregii populații. În acest context, pacienții cu 

afecțiuni oncologice reprezintă un segment de populație cu risc crescut de afectare, atât fizic, cât și psiho-
emoțional.   

Posibilitatea infectării cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare pentru persoanele cu cancer mamar, 
deoarece sistemul lor imunitar este fragil din cauza bolii de care suferă dar și a chimioterapiei și/sau 
radioterapiei. Pot să apară complicații respiratorii mai grave la indivizii cu afecțiuni oncologice, la vârstnici și 
la cei ce prezintă anumite comorbidități. 

Asistența medicală oncologică a fost inițial trecută în plan secund, pentru a prioritiza cazurile 
COVID-19. Managementul medical trebuie adaptat în funcție de necesitățile pacienților oncologici, pentru a 
evita întreruperea sau amânarea tratamentului care ar putea avea consecințe severe asupra calității vieții. 

Cuvinte cheie: cancer mamar, COVID-19, pandemie, calitatea vieții 
 

NEGATIVE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC AMONGST PATIENTS WITH BREAST CANCER 
 

The COVID-19 pandemic has had a profound impact amongst the whole population. In this 
specific context, patients with oncological diseases represent a segment of the population with a higher risk 
of getting physically and mentally affected.  

The possibility of being infected with the SARS-CoV-2 virus is higher within breast cancer patients 
due to a fragile immune system, caused by the illness but also because of chemotherapy and/or radiation 
treatment. More severe symptoms of respiratory complications can appear within individuals that suffer 
breast cancer, elderly, and also those whom present certain comorbidities.  

Medical assistance for breast cancer has initially been seconded, to prioritize COVID-19 cases. 
The medical management has to adapt in order with the needs of also, breast cancer patients, so that 
postponements or even interruptions of the treatment can be avoided, in order for their life quality to not be 
severely affected. 
           Keywords: breast cancer, COVID-19, pandemic, life quality 
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A comprehensive anthropological investigation was carried out at schools in Minsk. The color 

preferences in boys and girls groups (total 590 school students) were analyzed by the results of 
psychological examinations with application of the eight-color test of M. Lyusher. Working capacity, 
vegetative balance, a total deviation from autogenic norm and others characteristics were investigated. Age 
distribution of indicators is considered at groups of school students of 8, 13 and 17 years. Ontogenesis is 
accompanied by changes in preferences of color.  

On the majority of indicators, age dynamics demonstrate level close to optimum. The color 
preferences revealed for each group testified to a sufficiently high extraversion, in all groups schoolchildren 
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are energetic without signs of anxiety. It should be noted that in the group of young men 17 years old, is 
present an indication of the need for calmness and stability. 

Keywords: school students, M. Lyusher color test, sex-age indicators of color perception 
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Ultima decadă a văzut un avans incredibil în domeniul genetic, în Secvențierea next generation a 

cf DNA din plasma maternă, detectând cromozomi fetal anormali.Testele prenatale non invazive au arătat o 
specificitate și o senzitivitate crescută pentru sdr Down superioare oricărui alt test de screening. Detecția 
altor sindroame nu inseamnă neapărat și un beneficiu clinic pentru pacient. Laboratoarele private au adăugat 
multiple condiții în panelul de NIPT dar prevalența lor nu este clară, fiind atât de rare.  

Prezentarea noastră se concentrează pe rolul NIPT, dincolo de trisomii. Amniocenteza a devenit 
depășită ca metodă de diagnostic pentru grupul de sânge fetal, NIPT având o precizie de 99,7%. În bolile 
monogene, acondroplazia a fost prima boală monogenică  care a fost detectată prin NIPT și introdusă în 
practica clinică. Odată cu avansul metodelor de secvențiere next generation , este posibil să se descrie  tot 
genomul uman din cf DNA din celule în plasma maternă. Cu o prevalență de 0,3-0,8%, trisomiile autozomale 
rare (RAT) reprezintă fie mozaicism placentar, fie disomie uniparentală, cazuri în care feții moștenesc ambii 
cromozomi de la un părinte.  

Semnificația unui test se traduce prin utilitatea sa clinică și capacitatea sa de a ușura luarea 
deciziilor. Testul NIPT dincolo de trisomii nu îndeplinește  această cerință. NIPT pentru genomul întreg este 
ideea corectă, dar nu am ajuns încă acolo.  

Cuvinte cheie:  NIPT, CF DNA 
 
Cf DNA BEYOND TRISOMIES 
 

The last decade has seen incredible advances in the genetic era, in next-generation sequencing 
of cell-free DNA in the maternal plasma, detecting abnormal fetal chromosomes. Non-invasive prenatal 
testing (NIPT) has showed increased sensitivity and specificity for Down syndrome superior to any other 
screening test. Technical advances have made possible the detection of other conditions which does not 
necessarily mean clinical benefit for the patient. Private laboratories have added multiple conditions in the 
panel of NIPT, but some of these abnormalities are so rare, that their prevalence is not even clear.  

Our presentation focuses on the role of NIPT, beyond trisomies. Amniocentesis has become 
outdated as a diagnosis method for fetal blood group, with NIPT having an accuracy of 99.7%. In terms of 
monogenic conditions, achondroplasia was  the first monogenic disease that was detected thorugh  NIPT and 
introduced into clinical practice. With the advancement of next-generation sequencing, it is possible to 
describe the whole genom from cell-free fetal DNA in maternal plasma. With a prevalence of 0.3-0.8%, rare 
autosomal trisomies (RAT) represent either placental mosaicism or uniparental disomy, cases in which the 
fetuses inherit both chromosomes from one parent.  

The significance of a test translates in its clinical utility and its capacity to ease decision-making 
and NIPT beyond trisomies does not fulfill this requirement. Whole genome NIPT is the right idea, but more 
progress needs to be made. 
 Keywords: NIPT, CF DNA 
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  Cele mai aprinse controverse din lumea cercetătorilor sunt generate de surse tematice de 
subiecte legate de meditația transcendentală, credință, practicii teologice sau ezoterice, controverse care se 
concentrează - în mare parte - pe participarea sau integrarea într-un sistem magico-religios, „Care este 
întotdeauna un sistem simbolic”. Toate aceste controverse pleacă de la simboluri și interpretarea lor, chiar 
dacă nu sunt percepute pe deplin în mod conștient, „pentru că simbolul se adresează ființei umane integrale, 
nu numai minții ei”.  
 O astfel de sursă de simboluri este oferită de lirica noastră religioasă modernă, în special cea a 
poeziei psalmilor. Din multitudinea acestor simboluri identificăm un fenomen ciudat, anume un fenomen al 
comprehensiunii - în care prezentul se intersectează constant cu trecutul. Nu de puține ori semnele, 
simbolurile, imaginile folosite de masonerie, dar și de creștinism pot fi înțelese sau interpretate ca limbaj / ca 
limbaj imagistic cu elemente comune. Printre imaginile interpretabile am menționa persoanele cu cap de 
câine, numite „chinocefalie”. Sfântul Mucenic Cristofor este unul dintre cei mai uimitori sfinți ai Bisericii lui 
Hristos.  
 În disertație, încercăm să clarificăm subiectele legate de meditația transcendentală, credința și 
practica teologică și ezoterică începând de la acest simbol, vom căuta să vedem cum se reflectă „procesul 
infinit al creației primare” în știință și în cercetare. 

Cuvinte cheie:  simbol, transcendental, meditație, practică teologică, ezoteric, chinocefalie 
 
BETWEEN TRANSCDENTAL, BELIEF, THEOLOGY & ESOTERISM 
 

The hottest controversies in the world of researchers are generated by thematic sources of topics 
related to transcendental meditation, theological practice or esoteric faith and practice, controversies that 
focus - largely - on participation in or integration into a magical-religious system, "Which is always a symbolic 
system." All these controversies start from the symbols and their interpretation, even if they are not fully 
perceived consciously, "because the symbol addresses the integral human being, not only her mind".  

Such a source of symbols is provided by our modern religious lyric, especially that of the poetry of 
the psalms. From the multitude of these symbols we identify a strange phenomenon, a phenomenon of 
comprehension in which the present constantly intersects with the past. Not infrequently the signs and the 
symbols, the images used by Freemasonry, but also by Christianity can be understood or interpreted as a 
language / as an imagistic language with common elements. Among the interpretable images we would 
mention people with dog heads, called "chinocephaly". The Holy Martyr Christopher is one of the most 
amazing saints of the Church of Christ.  

In the dissertation, we try to clarify the topics related to transcendental meditation, theological and 
esoteric faith and practice starting from this symbol, we will seek to see how the "infinite process of primary 
creation" is reflected in science and research. 

Keywords: symbol, transcendental, meditation, theological practice, esoteric, chinocephaly 
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Congresul Internaţional de Antropologie şi de Arheologie Preistorică din Bucureşti din anul 1937 
este considerat un important eveniment în istoria antropologiei româneşti. Acest Congres a fost prezidat de 
Eugène Pittard (în acel moment preşedinte al Institutului Internaţional de Antropologie şi Arheologie 
Preistorică din Paris şi profesor la Universitatea din Geneva), Louis Marin (fost ministru, deputat, preşedinte 
de onoare al Institutului Internaţional de Antropologie şi Arheologie Preistorică din Paris), şi Dr. C. Angelescu 
(ministrul educaţiei naţionale în anul 1937). Secretar general al Congresului a fost Nicolae Minovici (director 
al Institutului Medico-Legal din Bucureşti).   

Această lucrare prezintă pentru prima oară corespondența dintre Eugène Pittard și Nicolae 
Minovici în contextul sus menționat 

Cuvinte cheie:  Nicolae Minovici, Eugene Pittard, corespondență 
 
EUGENE PITTARD-NICOLAE MINOVICI: CORRESPONDENCE RELATED TO THE 1937 
INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTHROPOLOGY AND PREHISTORIC ARCHEOLOGY 
 

The International Congress of Anthropology and Prehistoric Archeology in Bucharest in 1937 is 
considered an important event in the history of Romanian anthropology. This Congress was chaired by 
Eugène Pittard (then President of the International Institute of Anthropology and Prehistoric Archeology in 
Paris and Professor at the University of Geneva), Louis Marin (former Minister, Deputy, Honorary President 
of the International Institute of Anthropology and Prehistoric Archeology from Paris), and Dr. C. Angelescu 
(Minister of National Education in 1937). The general secretary of the Congress was Nicolae Minovici 
(director of the Medico-Legal Institute in Bucharest).  

This paper presents for the first time the correspondence between Eugène Pittard and Nicolae 
Minovici in the above context. 

Keywords: Nicolae Minovici, Eugene Pittard, correspondence 
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 Introducere:  Odată cu declararea stării de urgenţă în România în data de 16.03.2020 datorită 
evoluției situației epidemiologice internaționale şi naţionale determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 şi pe parcursul ultimului an au fost dezvoltate şi utilizate tot mai multe aplicaţii de telemedicină 
folosite atât în mediul privat cât şi cel public. Utilizarea telemedicinei a fost reglementată prin Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 196 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. Astfel, sunt enunţate folosirea informaţiei electronice şi a tehnologiilor de telecomunicaţii 
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pentru suportul asistenţei medicale clinice la distanță, educaţia în domeniul sănătăţii a pacientului şi 
medicului, sănătate publică şi administraţie sanitară.   
 Material şi Metodă. Prezentul studiu realizează o analiză a aplicaţiilor de telemedicină dezvoltate 
şi utilizate în România în ultimul an şi modul în care acestea au contribuit la prevenirea şi combaterea 
pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2. În acest scop sunt analizate şi evaluate publicaţiile de specialitate, 
rapoartele instituţiilor abilitate din România, legislaţia etc.  

Rezultate si discutii: Conform studiilor existente, în ultimul an aproape un sfert din consultațiile de 
specialitate în unitățile sanitare private din România sunt realizate prin servicii de telemedicină. Se arată că 
majoritatea consultaţiilor sunt realizate prin apel tefonic iar aproape jumătate dintre pacienții care accesează 
serviciile prin telemedicină au între 35 și 44 de ani. În această perioada dificilă supusă restricţiilor de 
deplasare şi acces în spitale telemedicina si-a dovedit utilitatea mai ales pentru pacienţii cronici şi în special 
pentru cei oncologici. La fel, medicii de familie au putut comunica şi transmite tratamentul pacienţilor aflaţi în 
carantină sau izolare pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2. Datele medicale referitoare la infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 sunt raportate şi analizate fiind folosite la strategia combaterii şi prevenţiei răspândirii 
coronavirusului pe teritoriul României.  

Concluzii: În ultima perioadă telemedicina a devenit o unealtă tot mai folositoare atât pentru 
consultaţiile uzuale cât şi pentru monitorizarea pacienţilor cu risc, în asistenţa de urgenţă pre-spital, 
preluarea şi trimiterea pacienţilor precum şi pentru zonele rurale, defavorizate, educaţie la distanță dar şi 
pentru managementul situaţiilor de criză.  

Cuvinte cheie: telemedicină, pandemie coronavirus SARS-CoV-2, sănatate publică. 
 
DEVELOPMENT AND USE OF TELEMEDICINE IN ROMANIA DURING THE PANDEMIC  

 
Introduction: With the declaration of state of emergency in Romania on 16.03.2020 due to the 

evolution of the international and national epidemiological situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 
coronavirus and during the last year more and more telemedicine applications were developed and used both 
in the private and public sector. The use of telemedicine was regulated by Emergency Ordinance no. 196 of 
November 18, 2020 for the amendment and completion of Law no. 95/2006 on health care reform. Thus, the 
use of electronic information and telecommunications technologies to support remote clinical care, education 
in the field of patient and doctor health, public health and health administration are enunciated. 

Material and method. This study analyzes the telemedicine applications developed and used in 
Romania in the last year and how they have contributed to preventing and combating the SARS-CoV-2 
coronavirus pandemic. For this purpose, the specialized publications, the reports of the competent institutions 
from Romania, the legislation etc. are analyzed and evaluated. 

Results and discussions: According to existing studies, in the last year almost a quarter of 
specialized consultations in private health units in Romania are performed through telemedicine services. It is 
shown that most consultations are made by telephone and almost half of patients accessing telemedicine 
services are between 35 and 44 years old. During this difficult period, subject of restrictions to travel and 
access to hospitals, telemedicine has proved its usefulness especially for chronic patients and especially for 
oncologic patients. Similarly, family doctors were able to communicate and pass on treatment to patients in 
quarantine or isolation for SARS-CoV-2 virus infection. Medical data regarding SARS-CoV-2 virus infection 
are reported and analyzed being used in the strategy to combat and prevent the spread of coronavirus in 
Romania. 

Conclusions: Recently, telemedicine has become an increasingly useful tool both for regular 
consultations and for monitoring patients at risk, in pre-hospital emergency care, intaking and sending 
patients as well as for rural, disadvantaged areas, distance education and also for crisis management. 

Keywords: telemedicine, SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, public health 
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Vârstnicii reprezintă segmentul populațional cel mai expus în cursul unor situații de criză, inclusiv 
în cazul unei pandemii. Trebuie totuși avut în vedere că persoanele cu vârste peste 65 ani, limita acceptată 
de Organizația Mondială a Sănătății pentru a separa "adulții" de "vârstnici", reprezintă un grup foarte 
heterogen. Vulnerabilitatea și răspunsul lor la factorii de risc, inclusiv la infecții, depind de multe elemente, 
printre ele importante fiind comorbiditățile și sindromul de fragilitate. Una dintre cele mai importante 
comorbidități, cu prevalență crescândă odată cu înaintarea în vârstă, este afectarea neurocognitivă. 
Pandemia COVID-19 a generat provocări deosebite pentru vârstnici, atât pentru aceia aflați la domiciliu, cât 
și pentru rezidenții din instituțiile de îngrijire de lungă durată, pentru familiile lor, precum și personalul implicat 
în acordarea de îngrijiri.  

Frecvent infecția COVID-19 se manifestă atipic la vârstnici, inclusiv prin simptomatologie 
neurocognitivă, chiar delir, dar și prin: scăderea apetitului, diaree, amețeli, cefalee, mialgii, senzație de 
slăbiciune generalizată. Îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor cu tulburări neurocognitive pune o serie de 
probleme: dificultatea de a găsi persoane care să le asigure îngrijirea la domiciliu, preocupări legate de cei 
care le pătrund în locuință. Demența în sine nu crește riscul de infecție COVID-19, dar comportamentele 
asociate tulburărilor neurocognitive pot avea ca rezultat o igienă deficitară, aceasta din urmă mărind riscul de 
contaminare. Delirul (starea confuzională acută) reprezintă o problemă importantă și frecventă la vârstnicii 
având infecție COVID-19. În acest caz prevenția este elementul cheie. Trebuie identificați factorii de risc 
nemodificabili, precum și cei modificabili și gestionați adecvat.     

Cuvinte cheie:  COVID-19, tulburări neurocognitive, delir, vârstnici 
 
IMPACT OF COVID-19 ON OLDER PEOPLE WITH NEUROCOGNITIVE DISORDERS 
 

Older people represent the most exposed population category during crisis situations, including 
during a pandemic. Nevertheless, it should be taken into account that people beyond the age of 65 years, 
age limit accepted by World Health Organization that separate "adults" from "older people", represent a very 
heterogeneous group. Vulnerability and their response to risk factors, including infections, depend on many 
elements, amongst most important being comorbidities and frailty syndrome. One of the most important 
comorbidities, with a prevalence increasing with age, is the neurocognitive impairment. COVID-19 pandemic 
generated significant challenges for older people, both for those in community, and those in long-term care, 
for their families and for persons involved in their care.  

Frequently COVID-19 infection presents atypically in older people, including by neurocognitive 
symptoms, even delirium, but also by: decreased appetite, diarrhea, vertigo, headache, myalgia, generalized 
weakness. Home care of older people with neurocognitive impairment poses o series of problems: difficulty in 
identifying a person to offer them care at home, concerns regarding the persons that will enter their home. 
Dementia itself does not increase the risk of COVID-19 infection, but dementia-related behaviors can 
generate poor hygiene, the latter increasing the risk of contamination. Delirium (acute confusional state) 
represents an important and frequent problem in older people with COVID-19 infection. In this case 
prevention is the key element. Non-modifiable and modifiable risk factors have to be identified and 
adequately managed. 
 Keywords: COVID-19, neurocognitive disorders, delirium, older people 
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Tulburările de dispoziție sunt frecvent întîlnite la pacienții diagnosticați cu COVID atât în perioada 

bolii, cât și în perioada de convalescență. Având în vedere mediatizarea negativă a cazurilor grave și a 
deceselor, pe o perioadă îndelungată de timp acestea pot determina tulburări de dispoziție atât la pacienți cât 
și la aparținătorii acestora, care necesită sau ar necesita frecvent suport psihologic sau tratament psihiatric. 
Stigmatizarea frecvent întâlnită la pacienții diagnosticați cu COVID 19, în multe cazuri poate genera tulburări 
de dispoziție. 

Tulburările afective sau de dispoziție includ cel mai frecvent sindroamele depresiv si maniacal sau 
mixt, dar care pot prezenta o intensitate și evoluție diferită. Riscul major al evoluției depresiei în cazurile 
grave este determinat de existența componentei suicidale, suicidul putându-se produce și atunci când 
pacientul are medicația specifică prescrisă administrată. Datele statistice din literatura de specialitate 
subliniază faptul că aproximariv 10-15% din pacienții cu diferite forme de depresie dar cel mai frecvent cei cu 
depresie majoră, considerată formă severă conform criteriilor de specialitate, ajung la deces prin sinucidere, 
iar un rol deosebit de important îl are în tratamentul depresiei psihologul clinician pentru a preveni acest 
deznodământ tragic. 

Cuvinte cheie:  tulburări de dispoziție, mediatizare, stigmatizare, tratament 
 

Mood disorders are common in patients diagnosed with COVID 19, during both period of illness 
and convalescence. Given the negative media coverage of the serious cases and deaths, over a long period 
of time, they can lead to many mood disorsers, in both patients and they relatives, who need or would 
frequently need psychological supportor psychiatric treatment. The frequent stigmatisation in patients 
diagnosed with COVID 19 can in many cases lead to mood disorders. 

Affective or mood disorders most often are including depressive and maniac, or both mixed 
syndromes, but which may have a different intensity and evolution. The major risk of depression in severe 
cases is determined by the existence of the suicidal component, and suicide can also occur when the patient 
has the specific prescribed medication administered. Statistical data from the literature show that 
approximately 10-15% of patients with various forms of depression, but most often those with major 
depression, considere to be the most severe form of depression, according to the specific criteria, end up 
committing suicide, and the psychologist has a very important role in the treatment of depression to prevent 
this tragic end up. 

Keywords: mood disorders, media coverage, stigmatisation, treatment 
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Abdominal obesity may serve as a better health risk predictor than general obesity in both adults 

and children. The aim of the paper is to determine the prevalence of abdominal obesity in general obesity 
categories among adolescent females. A cross-sectional anthropometric survey included 370 adolescent girls 
aged 16-19 in Novi Sad in 2017. The height, weight and waist circumference were assessed. General obesity 
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was assessed using the cut-of-values of the body mass index proposed by the International Obesity Task 
Force (IOTF). Abdominal obesity was defined in relation to the waist circumference (WC) ≥ 90th percentile in 
the examined ages and waist-to-height ratio (WHtR) ≥ 0.5. Based on general obesity, 7.0% of the subjects 
were underweight, 80.3% were with normal weight, 10.3%  of them were overweight and 2.4% obese.  

Abdominal obesity was determined in 7.3% of the adolescents on the basis of WC values and in 
9.5% of them based on WHtR. The prevalence of abdominal obesity based on WC and WHtR was 1.7% and 
3.4% in the normal weight category, 39.5% and 50.0% in the overweight and 77.8% and 66.7% in the obese 
group, respectively. A significant positive correlation was observed of WC (r= 0.804) and WHtR (r= 0.904) 
with BMI (P<0.001), and between WHtR (r=0.134) and the age (P<0.05).  

The prevalence of abdominal obesity was not observed among the underweight, but it should be 
emphasized that abdominal obesity should be taken into consideration even in the category of normal weight 
adolescent females as a prevention of cardivascular diseases. 

Keywords: waist circumference, waist-to-height ratio, body mass index, adolescent girls, Novi 
Sad 
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The site, situated close to the Black Sea coast, near to the village Kableshkovo, Pomorie district, 
consists of a settlement and a necropolis. Found human remains from the Prehistory present the 
development of human population at the site in the Early and Late Eneolithic period, the end of the period 
and the transitional period and the Early Bronze age. In settlement context are ascertained seven artefacts – 
complete and fragmentary preserved rondelae, made from human skull bones and a skull cap, artificially 
formed.  

In concordance with these findings, excavated material from the necropolis presents skull bones 
with traces of intentional influences. In some individuals these manipulations are held during life, being 
complete or incomplete trepanation, or around the time of death, in other – after death. Some grave 
complexes present cultural disturbancies held after the interrement, bone fragments, mostly from the skull, 
are exhumed and taken away. While some cases can be explained with possible attempt for medical 
treatment, other can’t get such direct interpretation. 

Keywords: Prehistory, trepanation, bone exhumation, Bulgaria 
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The necropolis from 11-12th c. AD at the site Paleocastro, by the South entrance of Anchialos 
(contemporary Pomorie, Bulgaria), located on the Black Sea coast presents the town population from the 
medieval period of its development. The preliminary investigation of the material comprises bone remains 
from 143 individuals. On bone remains are recognized osteolithic lesions and proliferative bone formations, 
which could be explained with infectious diseases, including tuberculosis and brucellosis. In at least 26 
individuals the condition had led to long term ilness and invalidisation. Skull, vertebral column, artictulation 
surfaces of long bones of limbs and ribs are the affected skeletal sites.  

For the medical experiences of the human community in opposing the illness testify finds of 
complete and incomplete skull trepanations found in at least two individuals. Perforations on two other skulls 
still don’t find clear interpretation if they are a result of a trepanation, or should be explained with different 
conditions. 

Keywords: Infectious disease, Middle ages, Anchialos, Black Sea 
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Strategiile terapeutice în fracturile platourilor tibiale depind de tipul de fractură. Reducerea cu 

precizie a suprafeței articulare deplasate este un element important al succesului tratamentului fracturilor de 
platou tibial cu deplasarea fragmentelor. Reducerea articulară poate fi evaluată indirect prin fluoroscopie, 
artroscopie sau direct prin artrotomie. Este recomandată alegerea tehnicii de vizualizare în raport cu tiparul 
fracturii. Evaluarea directă este tehnica clasică preferată de numeroşi chirurgi ortopezi în reducerea 
fracturilor platoului tibial prin artrotomie articulară. În cazul fracturilor cu înfundare, reducerea fragmentelor 
platoului articular tibial este asociată cu apariţia defectelor în os sau în zonele localizate sub fragmentele 
reduse. Aceste goluri acționează ca o zonă care nu are suport pentru fragmentele articulare reduse crescând 
riscul de redislocare a fragmentelor articulare după fixarea internă.  

Pentru a minimiza acest risc, unul din obiectivele abordării chirurgicale în fractura platoului tibial 
lateral este umplerea golurilor metafizare cu materiale de adiţie pentru a crește stabilitatea și pentru a 
preveni redislocarea. În tehnicile de adiţie osoasă sunt utilizate materiale variate de la os autolog sau 
alogrefe până la materiale aloplastice (ceramică fosfat tricalcic, sulfat de calciu, materiale pe bază de 
polimeri, sticle bioactive), plasmă îmbogăţită cu trombocite.   

Cuvinte cheie:  fracturi, platou tibial, management therapeutic 
 

THERAPEUTIC STRATEGIES IN TIBIAL PLATEAU FRACTURES 
 
Therapeutic strategies in tibial plateau fractures depend on the type of fracture. The accurate 

reducing of the displaced joint surface is an important element of the successful treatment of tibial plateau 
fractures with the displacement of fragments. Joint reduction can be assessed indirectly by fluoroscopy, 
arthroscopy or directly by arthrotomy. It is recommended to choose the visualization technique in relation to 
the fracture pattern. Direct assessment is the preferred technique by many orthopedic surgeons in reducing 
tibial plateau fractures by joint arthrotomy. In the case of clogged fractures, the reduction of fragments of the 
tibial articular plateau is associated with the appearance of defects in the bone or in the areas located below 
the reduced fragments. These gaps act as an area that does not support the reduced joint fragments 
increasing the risk of redeployment of the joint fragments after internal fixation.  

To minimize this risk, one of the objectives of the surgical approach in fracture of the lateral tibial 
plateau is to fill the metaphyseal gaps with grafts to increase stability and prevent relocation. Various 
materials are used in bone addition techniques, from autologous bone or allografts to alloplastic materials 
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(tricalcium phosphate ceramics, calcium sulphate, polymer-based materials, bioactive bottles), platelet-
enriched plasma. 

Keywords: fractures, tibial plateau, therapeutic management 
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FEATURES OF COMMUNICATION OF TEENAGERS USING ELECTRONIC MEANS OF 
COMMUNICATION IN MODERN CONDITIONS 

Halina SKRYHAN1* 
1 Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank 
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Electronic means of communication have become an indispensable attribute of modern life and 

are actively used in communication. The problem of their use by teenagers is of particular relevance, since 
the importance of communication with peers in adolescence increases. At the beginning of 2019 and 2020, a 
survey of Belarusian teenagers (11-15 years old, 439 in total) living in various regions of the country was 
conducted. Teenagers indicated the frequency of communication with their friend by sending him or her text 
messages using the smartphone or via the Internet. The answers ranged from “rarely or never” to “daily”. 
Less than half of the schoolchildren in the combined age group (11-15 years old) indicated the daily 
communication through the capabilities of smartphone and Internet. Only 11% of teenagers do not use or 
rarely use electronic means of communication. It was determined an increase in the proportion of 
schoolchildren using electronic means of communication from 11 to 15 years of age. At the beginning of this 
period, communication using these means is more common among girls than among boys. By the age of 15, 
the differences between the sexes are no longer noticeable. Older schoolchildren spend less time with 
friends (after lessons at school). In girls, this is more appreciable than in boys. The importance of 
communication in adolescence requires taking into account its specifics in order to use the positive aspects 
and prevent the negative impact of remote communication. 

Keywords: Teenagers, communication of teenagers, electronic means of communication 
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În condițiile în care România nu a atins niciuna din țintele asumate în Strategia Europa 2020 la 

capitolul Educație și Cercetare, provocarea predării online în zonele defavorizate va duce la creșterea 
procentului abandonului școlar.  

Lipsa accesului la internet sau a aparaturii necesare participării la procesul de predare online, 
alături de lipsa pregătirii cadrelor didactice pentru provocările specifice mediilor defavorizate, va duce la 
creșterea procentului de abandon școlar și chiar la scăderea vârstei la care acesta avea loc până acum. În 
noile condiții diferențele socio-economice între copii vor deveni mai vizibile, iar bullying-ul deja existent va 
crește în amploare.  

România își asumase scăderea abandonului școlar de la 16,4% cât era în anul 2018, la 11,3%, 
dar, din păcate, la finalul anului 2020 procentul crescuse la 18,1%. 

Cuvinte cheie:  abandon școlar, zone defavorizate 
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ONLINE TEACHING: A NEW EARLY SCHOOL LEAVING FACTOR 
 

Given that Romania has not reached any of the targets assumed in Europe 2020 Strategy in area 
of Education and Research, the challenge of online teaching in disadvantage areas will lead to an increase of 
'early school leavers'.  

Lack of internet acces or the proper equipment needed to participate at the online teaching 
process, along with the lack of trained teachers in order to deal with the challenges in disadvantege 
comunities, will increase the numbes of 'early school leavers' and even lower the average age. In the new 
conditions, we can see a bigger gap between children from families at risk of poverty or social exclusion and 
the rest of the class, and the increase of bullying. 

Romania had assumed to lower early school leaving from 16.4% in 2018, to 11.3%, but, 
unfortunately, at the end of 2020 the percentage had increased to 18.1%. 

Keywords: school leavers, disadvantage areas 
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„SPRING IS THE MOST EXCITING DOCTOR OF THE EARTH” 
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*corespondență: dr. Matei Stîrcea-Crăciun, stirceac@ymail.com  

 
Folosim acest vers dintr-o poezie semnată de Philip Larkin ca introducere la o temă care s-ar 

putea intitula „Art is the most exciting doctor for the soul”, despre imperativul reabilitării statutului epistemic al 
artei în civilizația secolului XXI. La capătul a trei secole de cartezianism și două secole de pozitivism, cărora 
le datorăm triumful cunoașterii științifice cu tot ceea ce s-a realizat în materie de progres, efectul involuntar 
coroziv al judecăților raționale au erodat, uneori până la disoluție, reperele simbolice și, implicit, sistemul de 
valori culturale care au făcut posibil miracolul modernității.  

Voci avizate ale unor culturologi precum André Malraux, René Girard, Roger Scruton, Jacques 
Attali, Zygmunt Bauman, Jean Sévilla, Alain Finkielkraut; Yoval Noah Harari avertizează asupra 
consecințelor dezechilibrului sistemic, în civilizația contemporană între complexitatea extremă și trofică a 
cunoașterii științifice și criza (implozia) cunoașterii axiologice (etice) a cărei promovare cade în răspunderea  
artelor. Comunicarea punctează datele problemei și enunță câteva soluții de remediere.  

Cuvinte cheie:  filosofia culturii, raționalism, cunoaștere simbolică, criza civilizației 
 
„SPRING IS THE MOST EXCITING DOCTOR OF THE EARTH” 
 

This line from a poem by Philip Larkin is intended as an introduction to a neighbouring theme: „Art 
is the most exciting doctor for the soul”. This is all about the imperative to rehabilitate the epistemic status of 
contemporary artistic creation. Three centuries of cartesianism and two centuries of positivism that account 
for the triumph of scientific knowledge with the huge amount of progress associated to it, unwillingly 
contributed to erode by rational pragmatism the system of symbolic landmarks and cultural values 
responsible for what may be called the miracle of modernism.  

Authoritative views by philosophers of culture such as André Malraux, René Girard, Roger 
Scruton, Jacques Attali, Zygmunt Bauman, Jean Sévilla, Alain Finkielkraut; Yoval Noah Harari etc., warn 
about the impact of the systemic disequilibrium in the present civilization between the extreme and trophic 
complexity of scientific knowledge, on the one hand, and the crisis (implosion) of axiologic knowledge 
produced in the field of the arts, on the other.  The paper highlights  the problem and suggests strategies to 
handle it. 

Keywords: philosophy of culture, rationalism, symbolic knowledge, the crisis of civilization. 
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Bulgaria had the second lowest life expectancies at birth (e0) in EU in 2017 (74,8 years)  and the 

lowest at age 65 ( e65 - 15,9 years).  The pandemic of Corona Virus Disease-2019 in Bulgaria during 2020 
has caused 7576 reported deaths and including the not recognized and indirect victims an increase of the 
total number of deaths from 108,1 thousands in 2019 to 124,7 thousands in 2021 or with 15,4% . An attempt 
has been made to calculate what was the change of life expectancy in 2021.  

Our calculations present that the life expectancy at birth has decreased from 75,1 years in 2019  
to 73,4 in 2019. The life expectancy at age 65 has decreased from 16,3 years to 15,2 years in 2020, and the 
survivorship to age 65 (l65) from 79,1% to 75,6%.  

Keywords: Life expectancy, Bulgaria, survivership, pandemic of Corona Virus Disease-2019, 
demography 
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Testul de screening ideal pentru cancerul de col uterin este acela care are capacitatea de a 

identifica în mod corect și eficient toate pacientele cu modificări premaligne și care în același timp le exclude 
pe cele fără modificări. Din păcate, niciun test nu este perfect. Citologia cervico-vaginală este metoda 
tradițională de screening, descrisă independent de către Aurel Babeș și George Papanicolaou în 1927, 
respectiv 1928. Datele din literatura de specialitate raportează o sensibilitate relativ scăzută a citologiei 
clasice, care variază între 20% și 50%, și o specificitate în identificarea leziunilor HSIL care poate ajunge 
până la 90%, în funcție de experiența examinatorului. Având în vedere mecanismul carcinogenezei cervicale, 
detecția infecției cu virusul papilloma uman (HPV) reprezintă în prezent una dintre principalele alternative de 
screening, mai ales în contextul reducerii dramatice a costurilor din ultimii ani.  

Testarea HPV poate avea o sensibilitate cu până la 17% mai mare comparativ cu citologia clasică, 
însă cea din urmă este cunoscută pentru o specificitate ușor crescută comparativ cu testarea HPV. Deși 
testarea HPV are o eficacitate mai mare în identificarea leziunilor de grad înalt, aceasta generează mai multe 
indicații de colposcopie. Cu toate acestea, un rezultat HPV negativ este mai încurajator decât un rezultat 
citologic negativ, pentru că examenul citologic are șanse mai mari de a fi fals negativ, ceea ce ar conduce la 
întârzieri în aplicarea tratamentului adecvat. Indiferent de stratificarea pe grupuri de vârstă, co-testarea 
citologică și HPV prezintă o sensibilitate mult crescută (>92%) în identificarea leziunilor premaligne, 
comparativ cu testarea izolată. 

Cuvinte cheie: citologie, hpv, screening, cancer de col uterin 
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BENEFICIAL COMPLEMENTARITY BETWEEN CLASSIC CYTOLOGY AND HPV TESTING IN CERVICAL 
CANCER SCREENING 
 

The ideal screening test for cervical cancer is one that has the ability to correctly and effectively 
identify all patients with premalignant changes, while at the same time exclude those without changes. 
Unfortunately, no test is perfect. Cervico-vaginal cytology is the traditional screening method, independently 
described by Aurel Babeș and George Papanicolaou in 1927 and 1928, respectively. Data from the scientific 
literature report a relatively low sensitivity for conventional cytology, ranging from 20% to 50%, and a 
specificity in the identification of HSIL lesions that can reach up to 90%, based on the experience of the 
examiner. Given the mechanism of cervical carcinogenesis, the detection of human papillomavirus (HPV) 
infection is currently one of the main screening alternatives, especially in the context of the dramatic cost 
reductions which occurred in the recent years.  

HPV testing may have a sensitivity of up to 17% higher compared to classical cytology, but the 
latter is known for a slightly increased specificity compared to HPV testing. Although HPV testing is more 
effective in identifying high-grade lesions, it generates more indications for colposcopy. However, a negative 
HPV result is more encouraging than a negative cytological result, because the cytological examination is 
more likely to be false negative, which would lead to delays in the application of appropriate treatment. 
Regardless of age group stratification, cytological and HPV co-testing has a much higher sensitivity (> 92%) 
in the identification of premalignant lesions compared to isolated testing. 

Keywords: cytology, hpv, screening, cervical cancer 
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Contextul socio-sanitar actual, marcat de restricții impuse de autorități pentru gestionarea 

pandemiei de COVID-19, a determinat reluarea/augmentarea de către public și/sau diferiți actori a unor teme 
pliate pe valorificarea stării de incertitudine existente, în mod firesc, la nivelul societății. Acestea preiau linii 
de mesaj care fie promovează și glorifică necesitatea rezistenței împotriva unor “alogeni” (fie ei de factură 
etnică, religioasă sau culturală) considerați responsabili pentru actuala stare de fapt, fie neagă existența 
pandemiei/o consideră un pretext pentru subordonarea societății românești față de interese externe. 

În fapt, ambele orientări (de multe ori, prezente în aceleași linii discursive) recurg la elemente 
narative comune (majoritatea urmărind formarea, la nivelul publicului, a unor mentalități de tipul “cetății 
asediate”, respectiv unirea în fața unui inamic comun care, chiar dacă se manifestă la un nivel difuz, trebuie 
particularizat și personificat). 

O parte dintre elementele prezente în liniile de mesaj menționate dețin potențialul de a conduce la 
adoptarea unor direcții acționale cu tentă radicală de către persoane cu o definire ideologică 
insuficientă/precară sau care sunt deja interesate de maniere de acțiune radicală. 

Nivelul de accesibilitate al mesajelor respective este crescut tocmai de condițiile specifice 
pandemiei – restricțiile privind relaționarea fizică ducând la creșterea interacțiunilor din mediul virtual și 
creând (inclusiv în conexiune cu starea de incertitudine menționată anterior) un mediu propice pentru 
promovarea de date false, trunchiate sau emise cu intenție – toate încadrabile în categoria fake-news. 

Cuvinte cheie: pandemie, fake-news, narative 
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SARS-COV-2 PANDEMIC RELATED NARRATIVES 
 

The restrictive social and sanitary context (due to the SARS-CoV-2 pandemic) has led to a 
renewal of certain themes that exploit the public natural state of uncertainty. These have embraced 
discursive message lines that either promote and glorify the need of showing resistance against the “no-
natives” (either ethnical, religious, or cultural ones) deemed responsible for the current situation or deny the 
existence of the pandemic/consider it to be a pretext for subjecting the Romanian society to foreign interests. 
In fact, both discursive lines (often overlapped) use similar narratives, most of which seek to develop a siege 
mentality and a unitary stance against the same perceived enemy – which, although is not necessarily 
identified per se, must be personalised and particularised). 

A series of the aforementioned discursive elements have the potential to lead to the adoption of 
radical actional lines by persons with a precarious ideological background and/or who have already been 
concerned with radical actions. 
 The availability of such messages has been facilitated significantly by the pandemic context – 
the restrictions regarding physical interactions leading to an increase of those carried out in the online 
environment, thus creating (together with the aforementioned state of uncertainty) a proper milieu for false, 
truncated or intentionally issued data and information – all pertaining to the fake news area. 
 Keywords: pandemic, fake-news, narrative 
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Traversăm cu toții și fiecare în parte cu neliniștile, grijile și temerile sale, pandemia produsă de 

coronavirusul COVID-19. Ne confruntăm cu o situație existențială cu risc vital, care amenință viața unor 
grupuri largi din populație și afectează sănătatea fizică și psihică a multor altora. Suntem prinși într-o situație 
evident traumatică prin consecințele și caracteristicile sale - noutate, producere în afara orizontului normal de 
așteptare, indezirabilitate, durată, amenințare pe termen lung, acumulare în timp și însumarea efectelor 
nocive, sentimentul lipsei de control.  

În același timp, acest context de schimbări importante produse în existența personală și în mediul 
social constituie o situație de supraviețuire, care pune sub semnul întrebării  stilul nostru actual de viață și ne 
impune alegeri și restructurări majore privind valorile, relațiile cu ceilalți și, în primul rând, relațiile cu noi 
înșine.    

O cercetare desfășurată pe un grup de 157 de subiecți a evaluat măsura în care situația 
pandemică este trăită traumatic, precum și stilurile și mecanismele de coping prin care aceasta este 
gestionată. Totodată s-a urmărit identificarea unor posibile domenii de schimbare și dezvoltare personală, 
adevărate beneficii obținute din confruntarea cu trauma.  

Rezultatele cercetării confirmă contextul pandemic ca traumă cumulativă trăită direct sau prin co-
afectare, evidențiază copingul emoțional ca strategie dominantă de adaptare la stresul posttraumatic, 
identifică modificări pozitive privind relațiile cu ceilalți, încrederea în sine și puterea de a face schimbări, 
înțelegerea lumii spirituale și apropierea de religie, regândirea valorilor și o mai profundă apreciere a vieții.   

Cuvinte cheie: traumă, stil de coping, adaptare, supraviețuire  
 
THE PANDEMIC COVID-19 A SOURCE OF PROBLEMS AND BENEFITS 
 

We are all going through the pandemic caused by the COVID-19 coronavirus, each with his 
worries and fears. We face a life-threatening existential situation that threatens the lives of large groups of 
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the population, and affects the physical and mental health of many others. We are caught in an obviously 
traumatic situation because of its consequences and characteristics – novelty, appearance outside the 
normal horizon of waiting, undesirability, duration, long-term threat, accumulation over time and the sum of 
harmful effects, the feeling of lack of control. 

At the same time, this context of important changes in personal existence and in the social 
environment is a situation of survival, which calls into question our current lifestyle and request major choices 
and also restructuring on values, relationships with others and, first and foremost, relationships with 
ourselves. 

A research conducted on a group of 157 subjects assessed the extent to which the pandemic 
situation is a traumatic one, as well as the styles and coping mechanisms through which the stress is 
managed. At the same time, its aim was to identify possible areas of change and personal development, as 
real benefits obtained from dealing with trauma. 

The research results confirm the pandemic context as being a cumulative trauma, experienced 
directly or through co-affectation, highlight emotional style of coping as a dominant strategy for adapting to 
post-traumatic stress, identify positive changes in relationships with others, self-confidence and power for 
make changes, a new understanding of the spiritual world, rethinking values and a deeper appreciation of 
life. 

Keywords: trauma, coping style, adaptation, survival     
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În ultimele decenii, bolile cardiovasculare (BCV) au devenit lider mondial al mortalității; de 
exemplu, în anul 2013, BCV au cauzat în lume 17,3 milioane decese. Între anii 1990 și 2013, decesele de 
cauză cardiovasculară raportate la decesele globale au crescut de la 26% la 32%, reflectând o tranziție 
epidemiologică rapidă mai ales în țările cu venituri mici. 

În pandemie funcționează conceptul shifting burden: cresc obezitatea, fumatul, hipertensiunea 
arterială, diabetes mellitus (pe stress și/sau hiperfagie), dislipidemiile, tulburările neuro-psihice. Ne așteptam 
ca exacerbarea factorilor de risc vasculari să influențeze direct BCV; totuși, vizibilitatea este redusă. 

În anul 2020, numărul de prezentări în regim de urgență la SJU Pitești a scăzut dramatic față de 
anii anteriori. Conform registrului nostru, numărul de infarcte spitalizate a fost de 213 față de 479 (ca medie 
anuală 2015-2019), iar numărul intervențiilor de stentare 183 vs. 416 (aceeași medie). Numărul deceselor din 
anul 2020 raportate în Japonia este mai mic decât cel din 2019. Oare pandemia a „salvat” un număr mai 
mare de persoane decât a ucis COVID-19?   

În era post-pandemică, ne așteptăm nu numai la o restaurare a numărului de cazuri de infarct, ci 
și la un surplus prin exacerbarea factorilor de risc, greu de estimat deocamdată. Nu în ultimul rând, tot mai 
mulți pacienți care au suferit de COVID-19 solicită examen cardiologic. Din datele actuale reiese că marea 
majoritate sunt normali cardiac, dar nu știm ce ne rezervă viitorul. 

Cuvinte cheie: shifting burden, COVID-19   
 
THE TRANSPANDAEMIC RECONFIGURATION OF CARDIOVASCULAR DISEASE PREVALENCE 

 
During the last decades, the cardiovascular disease (CVD) became the global leader in mortality; 

e.g., in 2013, CVD generated about 17,3 millions deaths globally. Between 1990 and 2013, the 
cardiovascular deaths referred to all causes deceases increased from 26% to 32%, reflecting a quick 
epidemiological transition, especially in low-income countries. 
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During pandemia, the concept shifting burden works: obesity, smoking, arterial hypertension, 
diabetes mellitus (on stress and/or hyperphagia), dyslipidemias, neuro-psychic dysturbances are increasing. 
Our expectations were that exacerbation of vascular risk factors would increase CVD; however, the visibility 
is low.  

During the year 2020, the number of presentations in emergency in ECH Pitești falled dramatically 
versus previous years. According to our registry, the number of hospitalized infarctions was 213 versus 479 
(as annual average 2015-2019), and the number of stent interventious 183 vs. 416 (same average). The 
number of deaths in 2020 reported by Japan is lower than in 2019. Did really „saved” pandemia more 
patients than those killed by COVID-19? 

In post-pandemic era, we expect not only a restore of the myocardial infarction cases, but even a 
supplement based on increased risk factors, hard to estimate now. Last, but not least, many patients who 
experienced COVID-19 ask for cardiologic exams. The current data show that a vast majority of subjects are 
cardiologically normal, but we don’t know anything about what future reserve to us. 

Keywords: shifting burden, COVID-19. 
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La nivel global sunt, oficial, 50 milioane de persoane care au demență și un caz nou apare la 

fiecare 3 secunde, ceea ce face ca demența, ea însăși, să fie o pandemie într-o societate în curs de 
îmbătrânire. Dubla lovitură, demența și pandemia COVID-19, ridică îngrijorări și probleme atât persoanelor 
care suferă de demență, cât și îngrijitorilor acestora. 

Lucrarea își propune să analizeze modul în care izolarea socială forțată a influențat viața și 
activitatea profesională a îngrijitorilor demenței. Pacienții au dificultăți de înțelegere și de amintire a 
informațiilor de sănătate publică emise și a regulilor de protecție. La rândul lor, îngrijitorii, fie membri ai 
familiei, fie lucrători din domeniul de îngrijiri, au fost expuși stresului legat de teama de infecție, dar și de 
starea pacienților și au dezvoltat un nivel de anxietate crescut și semne de epuizare. Pentru că pacienții cu 
demență au prezentat anxietate, membri familiei au întrerupt terapiile cognitive sau fizice. De bunăstarea 
îngrijitorului depinde calitatea îngrijirii pacientului cu demență. 

Am măsurat cei șase factori Ryff, 1989 pe un grup de 15 îngrijitori (11- membri ai familiei, 4- 
lucrători din domeniul de îngrijiri). Pentru ei starea de bine psihologica în relație cu activitatea de îngrijire și 
adaptarea la mediul actual se fac cu eforturi crescute în pandemia COVID-19.  

De aceea, mai mult ca oricând, pandemia a indicat necesitatea colaborării dintre serviciile de 
sănătate publică, lucrătorii din domeniul de îngrijiri și familie, pentru a garanta continuitatea terapiilor 
pacientului cu demență și bunăstarea îngrijitorului. 

Cuvinte cheie: demență, îngrijitor, starea de bine psihologică, pandemia COVID-19 
 

DEMENTIA CAREGIVERS DURING PANDEMIC COVID-19 
 
 Globally, there are officially 50 million people who have dementia and a new case occurs every 
3 seconds, which makes dementia itself a pandemic in an aging society. The double blow, dementia and the 
COVID-19 pandemic, raises concerns and problems for both people suffering from dementia and their carers. 
The paper aims to analyze how forced social isolation has influenced the life and professional activity of 
dementia caregivers. Patients have difficulty understanding and remembering the public health information 
issued and the rules of protection. In turn, caregivers, either family members or care workers, were exposed 
to stress related to the fear of infection, but also to the condition of patients and developed an increased level 
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of anxiety and signs of exhaustion. Because patients with dementia had anxiety, family members 
discontinued cognitive or physical therapies. The quality of care of the patient with dementia depends on the 
well-being of the caregiver.  
 We measured the six Ryff factors, 1989 on a group of 15 caregivers (11- family members, 4- 
care workers). For them, the psychological well-being in relation to the care activity and the adaptation to the 
current environment are done with increased efforts in the COVID-19 pandemic. 
 Therefore, more than ever, the pandemic has indicated the need for collaboration between 
public health services, care workers and the family, to ensure the continuity of therapies for patients with 
dementia and the well-being of the caregiver. 
 Keywords: dementia, caregiver, psychological well-being, COVID-19 pandemic 
 
 
[91] THOMAS, Jérôme; France, Université Paul-Valéry Montpellier 3; jerome.thomas@univ-montp3.fr  
PANDEMICS AND SOCIAL DISTANCING. CHANGES IN THE CIVILIZING PROCESS? 

Jérôme THOMAS1* 
1 Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France) 
*correspondence: PhD Jérôme Thomas, jerome.thomas@univ-montp3.fr 

 
 Anthropologists insist on the cultural consequences and therefore on the behavior engendered 
by this “great fear” of the pandemic with which we must learn to live. Already in the 19th century, the 
discovery of germs and their role in the spread of disease attracted new suspicion on bodily contact. The 
exchange of saliva condemned by hygienists with the sharing of glasses, the sharing of food with the hands 
are doomed. The hand that touches the face, the mouth is a threat that doctors want to neutralize.  
 The Spanish flu ended the use of spittoons in public spaces. But hygiene and the hygienist 
discourse are struggling to prevail. These popular uses of handshaking or kissing are even tending to 
develop. But with covid, the hygienization of society has accelerated against a background of separation and 
distancing from bodies. The pandemic may be the sign of the disappearance of the kiss, or even of the 
handshake, or at the very least a significant decline in these practices in the field of social relations.  
 We will analyze how this process took place and what are the consequences in the "civilizing 
process" 
 Keywords: pandemics; hygiene; culture; social distancing; body 
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STRESUL PARENTAL ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 
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În contextul epidemiologic actual, părinţii se confruntă cu numeroase situaţii noi, incertitudini şi 

schimbări în planul responsabilităţilor care le revin în cadrul familiei.  
Distresul psihologic generat de perturbarea semnificativă a programelor şi rutinelor zilnice se 

răsfrânge asupra comportamentelor parentale, a interacţiunii părinte-copil şi, ca urmare, a dezvoltării 
psihologice a acestuia. Părinţii care experimentează nivele crescute ale stresului sunt mai puţin implicaţi 
emoţional, mai critici şi mai agresivi în relaţionarea cu copiii, ceea ce predispune copilul la dezvoltarea unor 
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probleme comportamentale şi de reglare emoţională. Vulnerabilitatea este şi mai mare în rândul familiilor cu 
copii cu dizabilităţi, cu boli cronice, aflaţi in plasament sau cu risc de maltratare. 

În cadrul proiectului de intervenţie timpurie centrat pe copil şi familie, am identificat nevoia de 
suport a părinţilor în gestionarea dificultăţilor pe care le întâmpină în această perioadă. În cadrul intervenţiei 
psihologice online, am urmărit să-i sprijinim pe aceştia în conştientizarea repercusiunilor stresului asupra 
relaţiei părinte-copil şi în adoptarea unor strategii parentale bazate pe acceptare, disponibilitate emoţională, 
susţinere şi implicare pozitivă, care să conducă atât la creşterea satisfacţiei parentale, cât şi la echilibrarea 
emoţională a copilului. 

Cuvinte cheie: stres parental, pandemie, intervenţie psihologică online, strategii parentale 
 
PARENTAL STRESS IN THE COVID-19 PANDEMIC  
 
 In the current context of the pandemic, parents are facing new challenges, many unpredictible 
situations and changes in parental responsibilities. 

The psychological distress generated by significant disruption in their daily schedules and routines 
influences parental behavior, child-parent interaction and its further psychological development. Parents who 
experience elevated levels of stress are less emotionally involved in their relationship with the child and show 
more rigid and abusive parenting behaviors, which increase the child's predisposition to behavioral problems 
and emotional regulation difficulties. Vulnerability is even higher among families with children with disabilities, 
chronic illnesses, foster care or at risk of abuse. 
 Within the family-centered early intervention project initiated by the Mental Health Research Team, 
INSMC, we identified the need for parental support in managing the difficulties they face during this period. 
We implemented online psychological intervention in order to support parents in raising awareness of the 
impact of stress on the parent-child relationship and in adopting parenting strategies based on acceptance, 
emotional commitment, support and positive involvement, in order to increase both parental satisfaction and 
child emotional well-being. 

Keywords: parental stress, pandemic, online psychologic intervention, parental strategies 
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The article presents the anthropological study of the skeletal material found during regular 

archaeological excavations in the Gradishte area, near the town of Vratsa. During research in 2012, four 
graves dating to late Antiquity were discovered (around 332 - 435, according to a 14C analysis). 

The anthropological analysis was made on the basis of well-preserved bone remains identified as 
children between the ages of four and nine. The determination of age is made on the basis of the degree of 
the eruption of teeth. For greater reliability, these values were compared with the bone lengths of the limbs 
(measured without epiphyses). During the study, the skull of the individual from grave №4, a child of about 9 - 
10 years old, showed deviations in shape and size for this age in children. These abnormalities could 
probably be explained with a hydrocephalus. 

The fact that the children were buried in a short period of time could be due to an infectious 
disease. 

Keywords: Anthropology, Antiquity, Hydrocephalus, Infectious disease 
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[94] VERENICH, Sergei V.; Belarusian State Pedagogical University “Maxim Tank”; 
TRACE ELEMENT ANALYSIS OF HAIR IN MEDICAL AND ANTHROPOLOGICAL APPLICATIONS 

Sergei V. Verenich1* 
1 Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank 
*correspondence: PhD Sergei Verenich, sergeiverenich8@gmail.com  
 

Hair as a biological material is traditionally used in anthropology, forensics, medicine, 
environmental monitoring. If in the past such characteristics of hair as color, shape and thickness were 
analyzed, in recent decades the emphasis has shifted to the study of chemical composition, in particular the 
content trace elements (iodine, iron, manganese, cobalt, molybdenum, chromium, selenium, zinc, copper). 
The advantages of the method are simplicity of obtaining, convenient storage, and high validity of the results 
due to application of modern technologies, such as laser atomic emission spectrometry and mass 
spectrometry. 

 Concentrations of trace elements in liquid media to a greater extent reflect fulminant biochemical 
processes and are subject to significant fluctuations in time, while solid tissues, as hair, nails, bones, 
characterize the elemental status over a long exposure for months to years. In addition to racial diagnostic 
criteria obtained from the appearance of hair, information about its chemical composition helps to monitor 
anthropogenic shifts in ecological environment, to carry out preclinical detection of chronic illnesses 
associated with trace element deficiency, to develop healthier nutrition strategies. 

Keywords: trace elements, hair, atomic emission spectrometry, anthropology, medicine 
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF SOFIA UNIVERSITY STUDENTS – PRELIMINARY RESULTS 

Ivo VLADIMIROV1, Racho STOEV1* 
1 Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum of 
BAS 
*corresponding author: rastesto@abv.bg 

 
In the period 2016-2017 was started an anthropometric study of students of Biological Faculty of 

Sofia University “Saint Clemens of Ohrid” where youth of whole Bulgaria are studying. It has been continued 
in March 2020, but was interrupted by the measures against COVID-19 pandemic. 90 students (35 males 
and 55 females, aged 18 to 25) have been measured and surveyed for social and educational status and size 
of their families. They have been compared with data from former studies in university students (1986-2020).  

During this period the normal male-female differences have increased. Particularly large 
differences are observed in the indicators that reflect the development of the musculoskeletal system. 
Despite the small size of the sample significant influence of social factors on the body height in males have 
been found and a subsignificant – on age at menarche in females. 

Keywords: Life expectancy, Bulgaria, survivership, pandemic of Corona Virus Disease-2019, 
demography 

 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 13. nr.1, Mai 2021, online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 112 of 117 

 

 

[96]ZAMFIR, Silvia-Valentina; Muzeul Municipiului București;silvia.valentina93@yahoo.com; 
TATUAJUL- STUDIU ANTROPOLOGIC, ESTETIC ȘI MEDICO-LEGAL 

Silvia-Valentina ZAMFIR1* 
1 Muzeul Municipiului București 
*corespondență: Silvia-Valentina Zamfir,silviazamfir@muzeulBucureștiului.ro 

 
Tatuajul poate fi definit ca un procedeu prin care se introduc materii colorante, vegetale sau 

minerale sub stratul pielii numit epidermă cu scopul de a reproduce diferite desene. Prin desenul reprezentat, 
prin raportarea la persoanele care practică această procedură, tatuajul poate fi studiat din punct de vedere 
antropologic (apare la popoarele din Oceania, Asia, Africa), estetic (ornamentul, desenul tatuajului poate 
reprezenta o clasă socială, un semn de noblețe, un semn de distincție) și din punct de vedere medico-legal 
(tatuajul apărut cu precădere pe corpul criminalilor, prostituatelor, marinarilor, militarilor). Lucrarea de 
referință de la care pornește cercetarea este studiul pe care Nicolae Minovici l-a finalizat în 1898, intitulat 
„Tatuajurile în România” oferind tatuajului atât o perspectivă antropologică, cât și una din punct de vedere 
medico-legal.  

Astfel, pornind de la studiul lui Nicolae Minovici despre tatuaje, voi studia tatuajul din perspectivele 
enumerate mai sus și voi avea în vedere și impactul pe care îl are tatuajul azi în societatea noastră.  

Cuvinte cheie:  tatuaj; antropologie; estetică; medicină legală; Nicolae Minovici; 
 
THE TATTOO - ANTHROPOLOGICAL, AESTHETIC AND FORENSIC STUDY 
 

The tattoo can be defined as a process by which dyes, vegetables or minerals are introduced 
under the skin layer called the epidermis in order to reproduce different designs. Through the represented 
drawing, by reporting the people who practice this procedure, the tattoo can be studied from an 
anthropological point of view (it appears in the peoples of Oceania, Asia, Africa), aesthetic (ornament, tattoo 
design can represent a social class, a sign of nobility, a sign of distinction) and from a medico-legal point of 
view (the tattoo appeared mainly on the body of criminals, prostitutes, sailors, military).  

The reference work from which the research starts is the study that Nicolae Minovici completed in 
1898, entitled "Tattoos in Romania" giving the tattoo both an anthropological perspective and one from a 
forensic point of view. 
 

Thus, starting from Nicolae Minovici's study of tattoos, I will study tattooing from the perspectives 
listed above and I will also consider the impact that tattooing has on our society today. 

Keywords: tattoo; anthropology; aesthetics; forensic medicine; Nicolae Minovici; 
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DESPRE NEUROANTROPOLOGIE CA EVALUARE-IN-CONTEXT CULTURAL  A CREIERULUI. 
IPOTEZE, PROIECTE, DIRECȚII 

Narcis ZĂRNESCU1* 
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*corespondență: Narcis Zărnescu; Doctor in filologie & doctor în științe economice, 
profesor Narcis Zărnescu, mithra.zurban@gmail.com 

 
Neuroantropologia este o abordare interdisciplinară a studierii variației umane, care integrează 

creierul și științele cognitive cu antropologia și etnografia pentru a examina problemele specifice la intersecția 
dintre creier și cultură. După cum se știe, noul câmp al neuroantropologiei plasează creierul în centrul 
cercetărilor despre natura și cultura umană.  

Pe de o parte, acest domeniu este complementar cu neuroștiința socială și culturală și oferă 
dovezi antropologice ale rolului neuroplasticității în dinamica socială și culturală. Pe de altă parte, mulți 
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oameni de știință precum Mauro C. Balieiro, Kathryn Bouskill, Rachel S. Brezis, Benjamin Campbell, Greg 
Downey, José Ernesto dos Santos, William W. Dressler, Erin P. Finley, Agustín Fuentes, M. Cameron Hay, 
Daniel H. Lende, Katherine C. MacKinnon, Katja Pettinen, Peter G. Stromberg demonstrează valenţele 
neuroantropologiei în practică.  

Deci, domeniul neuroantropologiei ar putea fi descris ca o cercetare umanistă bazată pe 
interdependența epistemologică și metodologică a științei și a științelor umaniste. 

Cuvinte cheie:  neuroantropologie, creier, minte, științe cognitive 
 
NEUROANTHROPOLOGY AS A COMPLEX STUDY OF THE ENCULTURED BRAIN. HYPOTHESIS, 
PROJECTS, TRENDS 
 

Neuroanthropology is an interdisciplinary approach to studying human variation that integrates 
brain and cognitive sciences with anthropology and uses theoretically and biologically informed ethnography 
to examine specific problems at the intersection of brain and culture. As we know, the new field of 
neuroanthropology places the brain at the center of researches about human nature and culture.  

On the one hand this field is complementary with social and cultural neuroscience, and offers 
anthropology evidence of neuroplasticity's role in social and cultural dynamics. On the other hand, many 
scientist as Mauro C. Balieiro, Kathryn Bouskill, Rachel S. Brezis, Benjamin Campbell, Greg Downey, José 
Ernesto dos Santos, William W. Dressler, Erin P. Finley, Agustín Fuentes, M. Cameron Hay, Daniel H. 
Lende, Katherine C. MacKinnon, Katja Pettinen, Peter G. Stromberg are demonstrating neuroanthropology in 
practice.  

So, the field of neuroanthropology could be described as a humanistic enquiry founded on the 
epistemological and methodological interdependence of science and the humanities. 

Keywords: neuroanthropology, brain, mind, cognitive sciences 
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